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ESTADO DO PARÁ
PODER JUDICIÁRIO
2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital

Classe:
Assunto:
Autora:
Réu:

Procedimento Comum Cível
Piso Salarial
ALCEMIRA DE ARAÚJO DE MATOS
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

SENTENÇA

I. Relatório.

ALCEMIRA DE ARAÚJO DE MATOS ajuizou pedido de obrigação de
fazer (reajuste do piso salarial do magistério) c/c Cobrança c/ pedido de tutela
de evidência contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO
DO PARÁ – IGEPREV, visando à majoração de seus proventos de acordo com
o piso salarial nacional da educação básica (sendo o vencimento-base de
2019 o valor de R$2.557,74), a que alegou fazer jus, dado pertencer à carreira
do magistério estadual, bem como à condenação do Réu ao pagamento, em
base retroativa quinquenal, das parcelas supostamente inadimplidas,
aduzindo que, há muito, não viria recebendo o piso previsto na Lei nº
11.738/2008, juntando ao corpo de sua inicial cálculos que se reportam ao
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período entre 2016 e julho/2019.
A Autora juntou documentos e afirmou, em síntese, que é servidora
pública da Secretaria de Educação do Estado do Pará, e que exerceu por muitos
anos suas funções na área de educação, vindo requerer o cumprimento da Lei nº
11.738/08 e consequentemente retificar e majorar o seu vencimento-base e devidos
reflexos para o valor legalmente previsto na referida legislação, bem como o
pagamento dos valores retroativos, em base quinquenal, referentes às diferenças
do piso salarial devidas até a data do efetivo pagamento, tudo devidamente
corrigido.
Relatou que, quando da aposentadoria, exercia o cargo de Professor
Classe I e era lotada na Secretaria de Estado de Educação no Município de
Abaetetuba, tendo duas matrículas, com as seguintes especificações: em relação à
matrícula 596353-01, o cargo tinha o código GEP-M-AD4-401, Ref. II, 1º grau, com
aposentadoria autorizada pela Portaria nº 3.132, de 22 de julho de 1996, da
Secretaria de Estado de Administração do Governo do Estado do Pará; e em
relação à matrícula 596353-03, o cargo tinha o código GEP-M-AD4-401, Ref. I, com
aposentadoria autorizada pela Portaria nº 3.538, de 03 de outubro de 1997, da
Secretaria de Estado de Administração do Governo do Estado do Pará, portarias
anexadas à preambular (IDs 12022259 e 12022257).
Entendeu, assim, que a diferença devida pelos Réus, com os seus
devidos reflexos, contabilizada durante o período dos fatos, equivaleria à quantia de
R$151.893,32 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e
trinta e dois centavos), consoante cálculos acostados nos IDs 12022260 e
12022263, bem como ao corpo da inicial.
Requereu, a título de tutela antecipada de evidência, que fosse
determinado ao Requerido que efetuasse, de imediato, a correção do valor do piso
salarial do magistério e seus reflexos nos seus proventos, em conformidade com as
normas federais, pagando o vencimento-base de acordo com o piso nacional.
No mérito, requereu a ratificação da tutela antecipada eventualmente
deferida, somada à condenação do Demandado ao pagamento das parcelas
retroativas em base quinquenal, na quantia acima declinada.
Juntou documentos nos IDs 12022250 a 12022276.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela em decisão de ID
12024121, embora deferido o pedido de gratuidade judiciária.
Citado, o IGEPREV apresentou contestação (ID 13494084), alegando
preliminar de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará, dado que,
atualmente, os aposentados e pensionistas estão vinculados ao FINANPREV, que
é o Fundo financeiro dos servidores civis e militares que ingressaram no serviço
público estadual até 31 de dezembro de 2016, e que, com isso, o total da
arrecadação previdenciária é altamente deficitário e o pagamento da diferença é
feito por meio de Contribuição Complementar do Estado (Aporte Financeiro), razão
pela qual, apesar de a gestão dos benefícios previdenciários ser obrigação da
autarquia previdenciária estadual, que possui personalidade jurídica distinta da
Administração Direta, a lei determina que o Estado do Pará se responsabilize pela
insuficiência de recursos do Fundo Previdenciário, complementando a folha de
pagamentos dos inativos e pensionistas mediante Aporte Financeiro.
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No mérito, manifestou-se no sentido da improcedência do pedido,
arguindo a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, declarada na ADI nº
4.167/DF, e os contornos definidos pelo STF, a correta interpretação do Estado, em
relação à dita lei federal, na composição salarial do Grupo Magistério Estadual, o
fato de a Gratificação de Escolaridade consistir em parcela remuneratória inerente
aos cargos de nível superior e a observância do piso salarial pelo Estado do Pará.
Aludiu ser inexistente lei estadual sobre a matéria, havendo a
necessidade de observância ao princípio federativo e à autonomia estadual, bem
como em face da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de
servidores, por aplicação da Súmula nº 339, do STF, a qual foi convertida na
Súmula Vinculante nº 37, da Corte.
Por fim, frisou a existência de crédito do Estado em relação à parte
Autora, em razão da forma como é materializada a hora-aula pelos professores da
rede pública estadual.
Réplica no ID 15249581.
O feito foi encaminhado ao MP, o qual opinou pela improcedência do
pedido (ID 16054090).
Autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

II. Fundamentação.

O julgamento prescinde de outras provas, estando o presente feito apto
ao julgamento (art. 355, I, CPC).
Passo à análise da preliminar suscitada.

II.1. Do litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará.

Quanto à preliminar alegada, a despeito dos argumentos tecidos pelo
Contestante, não merece prosperar, haja vista que o órgão gestor dos benefícios
e fundo previdenciário é o próprio IGEPREV, que já integra o polo passivo da lide,
possuindo personalidade jurídica própria e capacidade processual. Tal instituto
deve figurar como réu nas ações revisionais de aposentadoria, bem como de
pensão por morte, em geral.
Impende ressaltar que o IGEPREV sucedeu ao IPASEP através do que
dispôs a Lei Complementar nº 44/2003, devendo, por tal motivo, responder pelos
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possíveis débitos pendentes. Tal entendimento encontra guarida no acórdão n°
73.143, de relatoria da Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA
VISANDO A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO DE
PECÚLIO. AUTOR/RECORRIDO QUE ERA MARIDO DA EXSEGURADA.
1. O Estado do Pará é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
que vise ao pagamento de pecúlio. Responsabilidade do Ente Previdenciário
sucessor do IPASEP, quem detinha a competência para o pagamento. 2.
Conforme dispõe o art. 172 do RJU, é devida a pensão por morte de segurado,
homem ou mulher, ao cônjuge sobrevivente. 3. In casu,o autor/recorrido é o
cônjuge sobrevivente e, além do mais, é inválido, conforme as provas dos
autos, incorrendo também na disposição do art. 22, inc. I, da Lei 5.011/81,
razão pela qual, não há motivos para reformar a sentença quanto à concessão
da pensão. 4. Com relação ao pecúlio, este também é devido, sendo que a
condenação recai sobre o IGEPREV, na qualidade de sucessor do IPASEP,
quem detinha a responsabilidade pelo pagamento desse benefício. 5.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDO, À
UNANIMIDADE,
PARA
ACOLHER
A
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE. 6.APELAÇÃO DO IGEPREV CONHECIDA E
IMPROVIDA, À UNANIMIDADE.

Assim, tenho que a responsabilidade pela gestão do fundo
previdenciário é da competência do IGEPREV, revelando-se a sua legitimidade
para figurar no polo passivo das demandas em que se discute matérias referentes a
reajustes, abonos, pecúlio, complementações de aposentadorias e outras de
natureza previdenciária, afastando-se, por conseguinte, a legitimidade do Estado do
Pará.
Ademais, a LC nº 44, de 23 de janeiro de 2003, substituiu o antigo
IPASEP pelo IGEPREV e, segundo o art. 60, passou a ter atribuições destinadas às
autarquias, possuindo personalidade jurídica própria, patrimônio e receita próprios,
gestão administrativa, patrimonial e financeira descentralizadas.
Nesse sentido, trago à colação jurisprudência de caso análogo deste E.
Tribunal:

TJPA - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL DE MILITAR INATIVO PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
IGEPREV, INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO REJEITADAS NECESSIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTE O CARÁTER
ALIMENTAR - PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E
FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO AO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
- No que tange as preliminares suscitadas, vislumbra-se a possibilidade
jurídica do pedido do ora agravado em face do ora agravante, posto que não
há vedação de lei; verifica-se também a legitimidade passiva do IGEPREV,
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já que é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria, que está
incumbida da execução, coordenação e supervisão dos procedimentos
operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que
estão sujeitos os servidores estaduais referidos no art. 1º da Lei
Complementar nº 39/2002, que instituiu o regime de previdência do Estado
do Pará. Sendo assim, rejeita-se as preliminares suscitadas. II - No que
tange às prejudiciais de mérito, verifica-se que assiste razão ao agravado,
posto que, no que se refere à inexistência de trato sucessivo, não merece
prosperar o intento do agravante, eis que a relação jurídica estabelecida
entre ele e o agravado configura-se como tal, e em razão disso a prescrição
atinge tão somente as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da
ação, ex vi do Enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Outrossim, adentrando no mérito principal da questão, vislumbra-se a
necessidade de concessão da tutela antecipada ao agravado, ante a presença
dos requisitos ensejadores, verossimilhança das alegações e fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, já que há possibilidade do
autor/agravado pleitear a equiparação de abono salarial, bem como o abono
é caracterizado como verba alimentar. Assim como, verifica-se a
constitucionalidade do referido Decreto que regula o pagamento do abono
salarial, segundo fora julgado por este egrégio Tribunal (Reexame Necessário
e Apelação Cível nº 2011.3.015447-4; Relatora: Desª Gleide Pereira de Moura;
Data de Julgamento: 17.12.2012; Data de Publicação: 07.01.2013). IV - Ainda
com relação ao mérito, verifica-se que a hipótese se enquadra na exceção
contida no enunciado da Súmula nº 729 do STF, aqual dispõe: "A decisão
na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de Natureza
previdenciária", sendo assim é cabível a concessão da tutela requerida, face
ao caráter previdenciário da mesma, já que o autor/agravado é militar inativo.
(Agravo de Instrumento nº 20133002113-4 (123694), 1ª Câmara Cível Isolada
do TJPA, Rel. Maria do Céo MacielCoutinho. j. 26.08.2013, DJe 30.08.2013).

A questão já mereceu apreciação do Superior Tribunal de Justiça, no
AREsp nº 431.181/PA, em referência ao RMS 25.355/RJ:

(...) Esta Corte entende que a autarquia previdenciária possui legitimidade
para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a revisão do
benefício previdenciário com vistas à percepção de verba concedida aos
servidores ativos. Isso porque, dada a sua autonomia jurídica, administrativa
e financeira, tem competência para proceder aos comandos de pagamento
de salários, benefícios previdenciários e descontos de seus servidores, visto
ser autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria. Nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO.
PENSÃO
MANTIDA
POR
AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE. GOVERNADOR E
SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os
entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos
típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio
e capacidade de auto-administração.
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2. Como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade
estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por
delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle
finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes.
3. Nesta Corte, prevalece a compreensão de que, em se tratando de benefício
mantido por Autarquia Previdenciária, o Estado não detém legitimidade para
figurar na relação processual. Precedentes.
4. O Estado do Rio de Janeiro não administra os proventos da inatividade ou
o pagamento de pensões aos dependentes de seus servidores, porquanto
outorgou tal tarefa à Autarquia especialmente criada para este fim, no caso
o IPERJ, com a edição da Lei Estadual n. 285, de 1979. Esta
responsabilidade, atualmente, foi transferida a outra Autarquia, o Fundo
Único de Pr ev idênc ia Social do Estado do Rio de Janeir o RIOPREVIDÊNCIA.
5. Nesse contexto, tendo em conta que a autoridade tida por coatora pertence
a diversa pessoa jurídica de direito público, cuja alteração importará em
mudança do foro competente, não há como adotar a Teoria da Encampação.
Forçoso, na espécie, reconhecer a carência de uma das condições de ação,
qual seja, a legitimidade passiva ad causam (art. 267,VI, CPC). Precedentes.
6. Recurso ordinário improvido."
(RMS 25.355/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 4.12.2008, DJe 2.2.2009.)

Dessa feita, deixo de acolher a preliminar suscitada pelo IGEPREV,
por constatar que a parte Autora tem como pretensões provimentos, cuja atribuição
compete unicamente a ele, conforme a legislação específica.
Superada a preliminar, passo à apreciação do mérito.

II.2. Do Mérito.

Apreciando o caso em testilha, observo que a Autora manejou a
presente ação de obrigação de fazer (reajuste do piso salarial do magistério) c/c
Cobrança c/ pedido de tutela de evidência, visando à majoração de seus proventos
de acordo com o piso salarial nacional da educação básica (sendo o vencimentobase de 2019 o valor de R$2.557,74), a que alegou fazer jus, dado pertencer à
carreira do magistério estadual, bem como à condenação do Réu ao pagamento,
em base retroativa, das parcelas supostamente inadimplidas, aduzindo que, há
muito, não vem recebendo o piso previsto na Lei nº 11.738/2008.
Pois bem. Tenho que o pedido deve ser julgado procedente.
Com efeito, a Constituição Federal consagra, no seu art. 37, os
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princípios que regem a Administração Pública, ou seja, deve ela obedecer aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Sobre o tema, cabe mencionar a lição de HELY LOPES MEIRELLES:

A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput) significa que
o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de
toda a atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto
na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
particular significa "poder fazer assim" para o administrador público
significa "deve fazer assim" (in: Direito administrativo brasileiro. 23ª Ed. São
Paulo: Malheiros, 1998.p. 85). (sem destaque no original).

Assim sendo, não pode a Administração Pública desrespeitar o direito
assegurado ao servidor público pela Constituição Federal, não havendo margem
para a discricionariedade, ou seja, preenchidos os requisitos legais deve a
Administração aposentar o servidor calculando corretamente seus proventos.
Com efeito, a Lei Federal n° 11.738/08 fixou, a partir do ano de 2008, os
valores mínimos de composição do vencimento-base dos servidores públicos
titulares de cargos do magistério público da educação básica com carga horária
mínima de 40h (quarenta horas) semanais mensais - ou 160h (cento e sessenta e
horas) mensais, conforme descrito no seu art. 2°, 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
cinquenta 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 entendemse 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.
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§ 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.
§ 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.

Todos os entes da Federação deveriam, pois, a contar de 1º/01/2010,
garantir a integralização do piso salarial nacional às carreiras públicas de magistério da
educação básica dos seus servidores, conforme critérios estabelecidos naquele
diploma legal (art. 5°).
Desse modo, embora obrigado por lei (art. 6°), verifico que o Município
de Belém, a título de exemplo, jamais adequou a legislação que rege o plano de
carreiras dos cargos de magistério público da educação básica de sua
competência, haja vista que as Leis Municipais nos 7.507/91 (Plano de Carreira do
Quadro de Pessoal do Município de Belém), 7.528/91 (Estatuto do Magistério do
Município de Belém) e 7.673/93 (Promoção do Grupo Magistério da Secretaria
Municipal de Educação) jamais sofreram alteração nesse sentido, o que também se
deu na esfera estadual, caso dos autos.
Vejamos o que restou assentado na jurisprudência deste Tribunal de
Justiça do Estado do Pará acerca do tema:

MANDADO DE SEGURANÇA PISO SALARIAL NACIONAL DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA
L E G I S L A Ç Ã O POR P A RT E DO G O V E R N O DO E S T A D O .
OBRIGAT ORIEDADE DE REAJUST E ANUAL DO PISO. NÃO
OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2016. ILEGALIDADE
DEMONSTRADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI
DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS
EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1Mandado de Segurança: 1.1-Mérito: regular pagamento do piso salarial
profissional nacional aos profissionais do Magistério Público da Educação
Básica do Estado do Pará, estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008, com
atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de Janeiro
de 2016. 1.2- O piso salarial definido pela Lei nº. 11.738/2008 deve ser
observado na fixação do VENCIMENTO BÁSICO dos cargos dos profissionais
do Magistério Público, ressaltando-se que o referido normativo foi editado para
regulamentar o art. 60, inciso III, alínea .e. do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor
remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério
Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder
Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo. 1.3- In casu, em análise
aos comprovantes de pagamento dos profissionais da educação básica,
juntados às fls. 49-67, bem como à pesquisa realizada no sítio do Ministério
da Educação, onde se verificou que o valor do piso para o ano de
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2016 corresponde à importância de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e
trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) sobre o vencimento básico,
facilmente se conclui, de fato, o não cumprimento do que estabelece a referida
lei. A autoridade coatora deixou de fazer a atualização devida e indicada pelo
MEC, efetuando o pagamento da remuneração daqueles profissionais, em
valor inferior ao piso acima citado. Importante salientar que o reajuste anual
do piso salarial é medida prevista no art. 5º da Lei nº. 11.738/2008, tendo a
referida atualização considerado a variação do valor anual mínimo nacional
por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido
nacionalmente na Lei nº. 11.494/2007. A metodologia para o cálculo considera
os dois exercícios imediatamente anteriores ao ano em que a atualização deve
ocorrer, tendo o Ministério da Educação chegado ao percentual de reajuste de
11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2016. 1.4-Reforçase, por oportuno, a importância da aplicação integral da Lei do Piso Salarial,
que segundo dados do próprio MEC, tem permitido um crescimento
significativo do valor pago aos professores, restando cristalino que seu regular
implemento, além de evitar a paralisação da classe dos educadores, contribui
imensamente para a valorização de uma profissão de extrema relevância
nacional. 1.5- Ademais, o art. 206, inciso VIII da Constituição Federal,
segundo o qual prevê a criação do Piso Salarial, afasta qualquer alegação de
ruptura do Pacto Federativo, não havendo espaço para os demais entes
federados dispor sobre a matéria, considerando que se encontra em vigor Lei
Federal de natureza cogente a todos os demais entes que compõem a
organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. 1.6Quanto a alegação de vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias, observa-se que a Lei do Piso Salarial Nacional
apenas instituiu um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais
que integram o Magistério Público da Educação Básica, exatamente para
atender a esse grande escopo de valorizar de maneira uniforme,
homogênea, isonômica, todos os profissionais da área da educação, sendo
necessário que o valor seja fixado de maneira cristalina para que não haja
divergência entre as regiões do País. 1.7- Em relação à alegação de ausência
de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo
impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a
atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que
se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para
organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo
inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o
Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento.
Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê
o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral
do piso salarial dos profissionais da educação básica pública. 1.8- Na mesma
toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de
previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não
consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação,
sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que
asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação
Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu
implemento, é dever da autoridade coatora. 1.9- Portanto, conclui-se que nada
escusa o descumprimento da norma que tem a finalidade de valorizar o
magistério e concorrer para a concretização da
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Educação Pública de qualidade. 1.10- Concessão da segurança pleiteada
para determinar que a autoridade tida como coatora proceda o imediato
pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal
nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016
no valor de R$2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e
quatro centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica
do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2º, §1º
e §5º da Lei nº. 11.738/2008), devendo o mesmo ser calculado,
proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos
patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (TJPA. Tribunal Pleno.
Relatora: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Seção: CÍVEL.
Julgamento: 24/08/2016. Publicação: 26/08/2016).

Nessa toada e voltando à análise dos autos, verifico que os
comprovantes de pagamento dos proventos da Autora de 2016 a julho de 2019
anexados aos autos (IDs 12022264 a 12022276), bem como as Portarias nº
3.538, de 03.10.1997, e 3.132, de 22.07.1996, das duas aposentadorias da
Requerente (IDs 12022257 e 12022259), permitem denotar que ela, de fato, é
servidora estatutária na inatividade, recebendo seus rendimentos com
paridade ao cargo de PROFESSOR CLASSE I – GEP-M—AD4-401, Ref. I e II,
tendo sido lotada na SEDUC, no Município de Abaetetuba, recebendo
Gratificação por Aulas Suplementares (Sem % Benefício) na base de 50% do
vencimento-base, Gratificação de Magistério na base de 10%, Adicional por
Tempo de Serviço de 55% e Gratificação pela Escolaridade de 80%, tendo sido
ela aposentada em 03.10.1997, em relação à Matrícula 0596353-036, e em
22.07.1996, em relação à Matrícula 0596353-010.
Ademais, deve ser assegurado o direito à percepção do piso nacional
do magistério limitado aos professores aposentados em cargo de nível médio e que
não recebam a gratificação de nível superior, caso da Requerente, destacando que
tal reconhecimento ocorreria em razão de se vislumbrar na espécie a existência
concomitante dos seguintes requisitos: a) servidora aposentada no cargo de
“PROFESSOR”, com direito à paridade; b) cargo de professor com formação
em nível médio e sem a parcela de Gratificação de Nível Superior na
composição de seus proventos; e c) valor do vencimento-base fixado em
quantia inferior ao disposto na Portaria MEC n.º 1.595, de 28/12/2017.
Dessa forma, tem razão a Autora quando alude que reiteradamente
sofre ato ilegal em seu contracheque ao não receber em seu vencimento o piso
nacional salarial dos professores da educação pública, dado que deveria receber
como vencimento-base valor superior ao piso salarial.
Sendo assim, evidenciando-se que o IGEPREV deixou de efetivar a
equiparação da parcela remuneratória relativa ao vencimento-base que compõe a
remuneração da Demandante, a partir do advento da Lei Federal n° 11.738/08, tal
qual aplicado aos servidores em atividade do “grupo magistério público” da rede de
ensino básico estadual, entendo que o ato omissivo perpetrado pelo órgão
requerido, o qual deixa de pagar à Requerente, professora efetiva da rede pública
estadual aposentada, em seu vencimento-base, o valor correspondente ao piso
salarial nacional do magistério, não detém substrato jurídico válido, pois elaborado
em contrariedade à legislação federal.
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Some-se a isso que o STF, nos autos da ADI n. 4.167/DF, decidiu pela
constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, consignando que o piso se refere
ao vencimento básico do cargo, sem adicionais, gratificações ou verbas
indenizatórias. Segue ementa do julgado:

Pacto federativo e repartição de competência. Piso nacional para os
professores da educação básica. (...). 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). 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. 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.” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento
em 27-4-2011, Plenário, DJE de 24-8-2011.) Vide: ADI 4.167-ED-AgR, rel.
min. Joaquim Barbosa, julgamento em 27-2-2013, Plenário, DJE de 9-102013).

Ademais, o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto, pontuou que
“equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de
vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também
tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados
(...)”, demonstrando, assim, que o piso salarial será fixado com base apenas no
vencimento, sem adicional de qualquer tipo de vantagem pecuniária.
No que se refere ao crédito que o Estado alega ter em razão da forma
como é materializada a hora-aula, cite-se o voto da eminente Desembargadora
Diracy Nunes Alves, que enfrentou de modo preciso tais alegações:

Alega o Estado do Pará que existe uma discrepância entre o sistema
informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração
de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado.
Salienta que o sistema é alimentado com duração das disciplinas em horas,
porém a frequência dos professores é contada em aulas deduração de 45
minutos nos turnos diurnos e 40 minutos no turno noturno.
Segundo essa ótica, alega, por exemplo, que o professor lotado com 20 horas,
deveria exercer 15 horas de regência, porém acaba exercendo apenas 11h
15´, ou seja, há pagamentos indevidos na proporção de 25% para professores
lotados nos turnos da manhã e tarde, e 33,33%, no turnoda noite, de modo
que o valor do piso deve ser analisado professor por professor, pagando-se
de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas.
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Portanto, defende o Estado que o Piso deve ser pago de acordo com a jornada
efetiva em horas de cada professor e, como trabalham efetivamente número
de horas inferior, cabe receber o piso proporcional.
Pois bem, para analisar a questão se faz essencial beber das fontes
normativas. De fato, não há como acatar a tese do Estado porque violaria o
art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08.
Sobre o assunto refere Hely Lopes Meirelles acerca da legalidade (In Direito
Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86):
A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput),
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do
art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme
à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios
administrativos.
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto
na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa.
O art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, dita:
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.
(...)
§ 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.
A lei é sábia. Ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho
apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os
educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em
sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada
remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas
educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas
remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na
contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de
trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso
país.
O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho
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dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três
tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30
horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa
bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais
(60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor
deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. (...).

Assim tem decidido o TJE/PA, em conformidade com o entendimento
assentado em nossa Corte Suprema:

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESCUMPRIMENTO DA LEI
N.º 11.738/2008 POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO
EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE
REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE
VAI DE ENCONTRO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO COLENDO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Conforme estabelece a Carta da República, é a lei federal que
estabelecerá o piso salarial nacional para os professores da educação básica,
o que foi efetivado por meio da Lei n.º 11.738/2008, declarada constitucional
pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n.º 4.167/DF, portanto,
não há que falar em desrespeito ao pacto federativo ou à autonomia
estadual, menos ainda à legalidade; 2. Evidenciado que o ato
administrativo questionado viola o que foi decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.º 4.167, resta indubitável a
necessidade de concessão do writ, a fim de sanar a violação do direito líquido
e certo da impetrante. 3. Ordem concedida à unanimidade.
(2019.02155159-68, 204.573, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28,
Publicado em 2019- 05-31) – grifei.

Reconhecido, portanto, o direito da Demandante, faz-se mister que se
determine ao Demandado o reajuste (majoração) de seu vencimento-base e o
pagamento das parcelas vencidas e não pagas, concernentes a tal adicional, que
lhe são devidas, nos termos acima expendidos, obedecido, neste caso, o pedido
da Autora (que se reporta a 2016), respeitando, portanto, o prazo prescricional
quinquenal aplicável em face da Fazenda Pública, devendo, logo, ser deferido o
pedido.
Sendo assim, a decretação da procedência dos pedidos é medida que
se impõe.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos
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iniciais, para, nos termos da fundamentação retro, determinar ao IGEPREV
que proceda à imediata correção do valor do piso salarial do magistério e
seus reflexos nos seus proventos de aposentadoria da Requerente, em
conformidade com as normas federais, majorando seu vencimento-base de
acordo com o piso nacional, bem como ao pagamento, em base retroativa
limitada ao ano de 2016 - conforme pedido à inicial (período de 2016 a julho de
2019), respeitando, assim, o lustro prescricional -, das parcelas de
vencimento-base e devidos reflexos que deixou de pagar à Autora, em valor
total a ser apurado mediante procedimento específico de liquidação de
sentença.
Sobre o total encontrado, deverão incidir retroativamente correção
monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação:
os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei
n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405,
do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas
deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir
de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso
Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de
cumprimento da sentença.
Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais
arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso
I do §3º do art. 85, do CPC.
Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte
Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido
na decisão de ID 12024121, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos
termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal,
nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496,
§3º, II, do CPC.
Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos,
certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.
P.R.I.C.
Belém, 21 de julho de 2020.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital
Assinado Digitalmente
A5
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Proc. Cível nº..8.14.0301
2ª vara de Fazenda Pública da Capital.
Ação de procedimento comum.
Requerente: ALCEMIRA DE ARAUJO DE MATOS.
Requerido: IGEPREV.
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Eis os fatos: por intermédio desta ação, insurge-se a
requerente --- servidora pública aposentada da Secretaria de
Estado de Educação --- contra o entendimento da Administração
Pública que inclui no cálculo do piso nacional de magistério (Lei
nº. 11.738/2008), no Estado do Pará, a gratificação de
escolaridade, por estar somada, necessariamente, no
vencimento padrão inicial dos professores (Lei Estadual nº.
7.442/2010, art. 50 c/c o art. 30 da Lei Estadual nº. 5.351/86,
art. 132, VI e art. 140, II da Lei Estadual nº. 5.810/94).
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O IGEPREV é uma autarquia estadual que administra os
pagamentos previdenciários, daí porque, no presente caso, é
considerado legítimo para figurar no polo passivo da demanda
A questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça que decidiu recentemente no ARESP 150734:

(...) Esta Corte entende que a autarquia previdenciária
possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demanda em que se discute a revisão do benefício
previdenciário com vistas à percepção de verba
concedida aos servidores ativos. Isso porque, dada a sua
autonomia jurídica, administrativa e financeira, tem
competência para proceder aos comandos de pagamento
de salários, benefícios previdenciários e descontos de
seus servidores, visto ser autarquia federal dotada de
p e rso na li da d e ju rídica própria. Nesse senti do:
"ADMINISTRATIVO.

PENSÃO

MANTIDA

P OR

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE
REAJUSTE.

GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE
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ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As
autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno,
estão entre os entes que compõem a administração
descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam
na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio
e capacidade de auto-administração. 2. Como entes
autônomos, não se subordinam hierarquicamente à
entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as
autarquias não agem por delegação, mas por direito
próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de
sua administração e da conduta de seus dirigentes. 3.
Nesta Corte, prevalece a compreensão de que, em se
tratando

de b e n e f í ci o

m a n ti d o por A u t a r qu i a

Previdenciária, o Estado não detém legitimidade para
figurar na relação processual. Precedentes. 4. O Estado
do Rio de Janeiro não administra os proventos da
inatividade ou o pagamento de pensões aos dependentes
de seus servidores, porquanto outorgou tal tarefa à
Autarquia especialmente criada para este fim, no caso o
IPERJ, com a edição da Lei Estadual n. 285, de 1979.
Esta responsabilidade, atualmente, foi transferida a outra
Autarquia, o Fundo Único de Previdência Social do
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Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA. 5. Nesse
contexto, tendo em conta que a autoridade tida por
coatora pertence a diversa pessoa jurídica de direito
público, cuja alteração importará em mudança do foro
co m p e te n te , não há como adotar a Teoria da
Encampação.

Forçoso, na espécie, reconhecer a

carência de uma das condições de ação, qual seja, a
legitimidade passiva ad causam (art. 267, VI, CPC).
Precedentes. 6. Recurso ordinário improvido." (RMS
25.355/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 4.12.2008, DJe 2.2.2009.).

Com relação à existência de um mandado de segurança
coletivo versando sobre o mesmo tema, Creio que sua
existência em nada afeta os autos individuais ora em análise,
por inexistir qualquer requerimento da autora abrindo mão deste
processo. Assim, aplica-se, ao caso, o que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, verbis:

Ao c o n t r á r i o

do que o co r re

com os d i r ei t o s

transindividuais — invariavelmente tutelados por regime
de substituição processual (em ação civil pública ou ação
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popular) —, os direitos individuais homogêneos podem
ser tutelados tanto por ação coletiva (proposta por
substituto processual), quanto por ação individual
(proposta pelo próprio titular do direito, a quem é
facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do sistema
da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/ 90
(nomeadamente em seus arts. 103-III, combinado com os
§ § 2º e 3º, e 104), resulta (a) que a ação individual pode
ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação
individual só se suspende por iniciativa do seu autor; e
(c) que, não havendo pedido de suspensão, a ação
individual não sofre efeito algum do resultado da ação
coletiva, ainda que julgada procedente. Se a própria lei
admite a convivência autônoma e harmônica de duas
formas de tutela, fica afastada a possibilidade de
decisões antagônicas e, portanto, o conflito. A existência
de várias ações coletivas a respeito da mesma questão
jurídica não representa, por si só, a possibilidade de
ocorrer decisões antagônicas envolvendo as mesmas
pessoas. É que os substituídos processuais (= titulares
do direito individual em benefício de quem se pede tutela
coletiva) não são, necessariamente, os mesmos em
todas as ações. Pelo contrário: o normal é que sejam
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pessoas diferentes, e, para isso, concorrem pelo menos
três fatores: (a) a limitação da representatividade do
órgão ou entidade autor da demanda coletiva (=
substituto processual), (b) o âmbito do pedido formulado
na demanda e (c) a eficácia subjetiva da sentença
imposta por lei” (STJ-1ª Seção, CC 47.731, Min. Teori
Zavascki, j. 14.9.05, quatro votos vencidos, DJU 5.6.06).

O ajuizamento de ação coletiva não induz, de imediato, o
sobrestamento da individual, necessitando, para tanto, o
requerimento do interessado, o qual pode optar em
prosseguir singularmente em juízo” (STJ-3ª T., REsp
1.037.314, Min. Massami Uyeda, j. 10.6.08, DJU
20.6.08).

No mérito.

Ressalvando o meu entendimento pessoal[1], deve ser dito
que a Presidência do Supremo Tribunal Federal tem
considerado que a gratificação de escolaridade deve ser
somada ao vencimento base para se considerar o valor do piso
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nacional. Eis a decisão:

DECISÃO: Vistos. Cuida-se de Suspensão de Segurança
ajuizada pelo Estado do Pará contra acórdãos proferidos
pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos Mandados
de Segurança nºs 0002367-74.2016.8.14.0000 e
0001621-75.2017.8.14.0000, impetrados pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do
Pará – SINTEPP, para determinar que a autoridade
apontada como coatora procedesse ao imediato
pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei nº
11.738/2008 aos substituídos. Os acórdãos estão assim
e m e n ta d o s: Ma n d a do de S egurança n.º 236774.2016.8.14.0000 MANDADO DE SEGURANÇA – PISO
SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
ESTADO

DO P A R Á

– LEI

Nº 1 1 . 7 3 8 / 2 0 0 8

–

DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO
GOVERNO DO ESTADO – OBRIGATORIEDADE DE
REAJUSTE ANUAL DO PISO – NÃO OBSERVÂNCIA –
PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2016 –
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ILEGALIDADE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL
COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS
EDUCADORES – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1 Mandado de Segurança: 1.1 - Mérito: regular pagamento
do piso salarial profissional nacional aos profissionais do
Magistério Público da Educação Básica do Estado do
Pará, estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008, com
atualização realizada pelo Ministério da Educação, a
partir do mês de Janeiro de 2016. 1.2 - O piso salarial
definido pela Lei nº. 11.738/2008 deve ser observado na
fixaçã o do ve n cim e nto básico dos cargos dos
profissionais do Magistério Público, ressaltando-se que o
referido normativo foi editado para regulamentar o art.
60, inciso III, alínea e do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à
percepção de um valor remuneratório mínimo para todos
os profissionais que integram o Magistério Público da
Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao
Poder Público de todos os níveis a necessidade de
efetivá-lo. 1.3 - In casu, em análise aos comprovantes de
pagamento dos profissionais da educação básica,
juntados às fls. 49-67, bem como à pesquisa realizada no
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sítio do Ministério da Educação, onde se verificou que o
valor do piso para o ano de 2016 corresponde à
importância de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta
e cinco reais e sessenta e quatro centavos) sobre o
vencimento básico, facilmente se conclui, de fato, o não
cumprimento do que estabelece a referida lei. A
autoridade coatora deixou de fazer a atualização devida
e indicada pelo MEC, efetuando o pagamento da
remuneração daqueles profissionais, em valor inferior ao
piso acima citado. Importante salientar que o reajuste
anual do piso salarial é medida prevista no art. 5º da Lei
nº. 1 1 .7 3 8 /2 0 0 8 , tendo a ref eri da atual i zação
considerado a variação do valor anual mínimo nacional
por aluno referente aos anos iniciais do ensino
fundamental urbano, definido nacionalmente na Lei nº.
11.494/2007. A metodologia para o cálculo considera os
dois exercícios imediatamente anteriores ao ano em que
a atualização deve ocorrer, tendo o Ministério da
Educação chegado ao percentual de reajuste de 11,36%
(onze vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2016.
1.4 - Reforça-se, por oportuno, a importância da
aplicação integral da Lei do Piso Salarial, que segundo
dados do próprio MEC, tem permitido um crescimento
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significativo do valor pago aos professores, restando
cristalino que seu regular implemento, além de evitar a
paralisação da classe dos educadores, contribui
imensamente para a valorização de uma profissão de
extrema relevância nacional. 1.5 - Ademais, o art. 206,
inciso VIII da Constituição Federal, segundo o qual prevê
a criação do Piso Salarial, afasta qualquer alegação de
ruptura do Pacto Federativo, não havendo espaço para
os demais entes federados dispor sobre a matéria,
considerando que se encontra em vigor Lei Federal de
natureza cogente a todos os demais entes que compõem
a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil. 1.6 - Quanto à alegação de vedação
da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias, observa-se que a Lei do Piso Salarial
Nacional apenas instituiu um valor remuneratório mínimo
para todos os profissionais que integram o Magistério
Público da Educação Básica, exatamente para atender a
esse grande escopo de valorizar de maneira uniforme,
homogênea, isonômica, todos os profissionais da área da
educação, sendo necessário que o valor seja fixado de
maneira cristalina para que não haja divergência entre as
regiões do País. 1.7 - Em relação à alegação de
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ausência de previsão orçamentária para fazer face ao
pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o
art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do
valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o
que se conclui que a Administração Pública teve tempo
suficiente para organizar-se diante desse impacto de
natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a
data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado
alegue ausência de condições financeiras para tal
implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por
meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos
da complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o
pagamento integral do piso salarial dos profissionais da
educação básica pública. 1.8 - Na mesma toada, a
Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a
ausência de previsão orçamentária para a atualização do
valor do piso salarial, não consiste em justificativa
idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob
pena de condicionar o cumprimento de disposições
legais, que asseguram o direito aos profissionais do
Magistério Público da Educação Básica do Estado, à
discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu
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implemento, é dever da autoridade coatora. 1.9 Portanto, conclui-se que nada escusa o descumprimento
da norma que tem a finalidade de valorizar o magistério e
concorrer para a concretização da Educação Pública de
qualidade. 1.10 - Concessão da segurança pleiteada para
determinar que a autoridade tida como coatora proceda o
ime dia to p ag amen to do piso salari al naci onal ,
regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008,
atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de
2016 no valor de R$2.135,64 (dois mil, cento e trinta e
cinco reais e sessenta e quatro centavos), aos
profissionais do Magistério Público da Educação Básica
do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos
termos do art. 2º, §1º e §5º da Lei nº. 11.738/2008),
devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com
a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais
incidirem a partir da data da impetração. Mandado de
Segurança n.º 1621-75.2017.8.14.0000 MANDADO DE
SEGURANÇA – PISO SALARIAL NACIONAL DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ – LEI Nº
11.738/2008 – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
P OR

PARTE

DO

GOVERNO

DO

ESTADO

–
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OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO –
NÃO OBSERVÂNCIA – PAGAMENTO INFERIOR AO
V A L OR

ESTIPULADO

P E LO

MINISTÉRIO

DA

EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017 – ILEGALIDADE
DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE
VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES –
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da
Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo
ao P a cto F e d e r a ti v o porque a próp ri a norm a
constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a
questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim
intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º,
inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o
Excelso STF, intérprete constitucional, no julgamento da
ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao
pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, §
4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de
iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso
II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a
efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 2. O piso salarial foi
reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em
consulta ao site do MEC como também relatado pela
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própria autoridade coatora em suas informações, às fls.
161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil
duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao
passo que o vencimento base do Professor Classe I –
Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao
passo que o Especialista em Educação Classe I – Nível
Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos
o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há
dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no
vencimento base dos profissionais do magistério,
conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski,
em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à
remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido
de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o
espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais
estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...)
Penso também que se houve acerto com o legislador
federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao
vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro
pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior
não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois
apenas o vencimento base pode ser assim considerado.
3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de
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trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as
atividades de interação com os educandos é porque a
arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em
sala de aula na frente de seus alunos. O professor
necessita de jornada remunerada para planejar suas
aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas
educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe
e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala
de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei
11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e
incentivar a realização de educação com qualidade em
nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR)
estabelece as jornadas de trabalho dos professores com
regência de classe, contemplando a existência de três
tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a
jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada
integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro
que a remuneração do professor se baseia em horas
semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente
porque contempla no labor deste profissional as
atividades realizadas fora de sala de aula. 4. Segurança
concedida à unanimidade. A parte requerente afirma que
dois Mandados de Segurança foram impetrados pelo

Num. 16054090 - Pág. 15

SINTEPP, sob a alegação de que o Estado do Pará não
estaria observando o piso salarial nacional do magistério,
previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008. Alega que “no
Estado do Pará nenhum servidor integrante da carreira
do Magistério Público percebe vencimento inicial inferior
ao piso salarial nacional. A implementação do quanto
determinado nos acórdãos paraenses impactará de modo
drástico e irreversível as finanças públicas do Estado,
gerando grave dano à ordem administrativa e à economia
públicas, razão pela qual cabível o presente pedido de
suspensão de segurança.” Discorre que “as decisões
objurgadas, no entanto, partem da premissa de que o
cumprimento do piso salarial deve corresponder,
necessariamente e independente das peculiaridades das
leis regionais, à nomenclatura vencimento-base. ”
Argumenta que a execução das decisões proferidas
“importará em imediata despesa adicional, para o atual
exercício de 2018 (maio a dezembro – meses
remanescentes), na ordem de R$-393.612.430,08
(trezentos e noventa e três milhões, seiscentos e doze
mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos)”. Em
20/6/2018, a então Presidente da Corte, Ministra Cármen
Lúcia, ao analisar o pedido liminar, ressaltou que (e-doc.
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21): “9. O exame preliminar e precário viabilizado pela
contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na
qual proferida a decisão cujos efeitos se busca
suspender revela plausibilidade da argumentação
apresentada pelo estado requerente, no sentido da
observância dos valores fixados para piso salarial
profissional nacional dos profissionais do magistério
público da educação básica, tanto no ano de 2016 como
no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial
paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e
pensionistas, denominada ‘gratificação de escolaridade’.
(...) 11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do
mérito da causa permitido na análise da contracautela,
tem-se que a percepção de gratificação por toda a
categoria parece afastar ausência de razoabilidade em têla como valor diretamente relacionado ao serviço
prestado, pela sua composição na contraprestação
pecuniária mínima paga ao profissional da educação
paraense. Essa compreensão da matéria não parece
mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do
piso nacional, como anotado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não
abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios
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individuais e, portanto, meritórias. 12. Tampouco a
previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da
Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago
pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso
nacional reajustado (considerada a conjugação do
vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a
determinação restringe-se ao piso salarial nacional
profissional do magistério público da educação básica, e
não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se
superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se
configurada contrariedade ao pacto federativo, pela
imposição da União de índice de reajuste geral do
magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à
iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. 13.
Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado
requerente, não há como deixar de se reconhecer a
grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o
deferimento da medida liminar na presente suspensão.”
Ao final, a Presidência deferiu o pedido liminar para
suspender os “efeitos dos acórdãos proferidos nos
Mandados

de

Segurança

ns.

0002367-

74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da
decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o
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trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei
n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990),
reiterando não se ter com essa decisão antecipação
sobre o mérito da matéria submetida a exame nas
impetrações e seus recursos.” Em 28/6/2018, o Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará
(SINTEPP) interpôs Agravo Regimental (e-doc. 24/57).
Em suas razões recursais, manifesta que “a composição
salarial mínima de todo o magistério público estadual não
é integrada pelo vencimento básico acrescido da
gratificação de escolaridade conforme alude a decisão
recorrida, capitaneada pelos argumentos inverídicos do
agravado, mas somente daqueles cargos para cujo
exercício a lei exija habilitação correspondente à
conclusão do grau universitário.” Pondera também que “o
estado do Pará, a pretexto de não pagar corretamente o
piso salarial, limitou-se a demonstrar mediante uma
“estimativa dos gastos com o pessoal do executivo com
todos os impactos previstos para 2018”, a sua
impossibilidade de cumprir as decisões oriundas do TJE,
tendo o pedido sido acatado. Contudo, não demonstrou
documentalmente qualquer solicitação ao MEC de

Num. 16054090 - Pág. 19

complementaçã o de recursos para arcar com o
pagamento do piso nos moldes estabelecidos nas
sentenças concessivas da segurança, valendo-se da
prerrogativa legal que a lei lhe confere.” Já no e-doc. 59,
o SINTEPP apresentou sua impugnação ao pedido de
suspensão. O requerente/agravado apresentou as
contrarrazões do recurso (e-doc. 96). A Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
formulou pedido de ingresso no feito na qualidade de
amicus curiae (e-doc. 98), juntando documentos (e-doc.
99/104). A douta Procuradoria Geral da República emitiu
parecer pelo desprovimento do agravo (e-doc. 106).
Elaborou

a

seguinte

ementa:

DIREITO

CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO.

NÃO

CONTABILIZAÇÃO

DA

G R A T I F IC A Ç Ã O DE E S C O LA R ID A D E , PAGA À
CATEGORIA NO ESTADO DO PARÁ. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA

NA

ADI

4167.

LIMITAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM
E À E C O N O MI A

PÚBLICAS.

PARECER

P E LA

MANUTENÇÃO DA LIMINAR E PELO DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE SUSPENSÃO. 1. A execução dos acórdãos
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em mandado de segurança que desconsideraram, para o
cumprimento do piso salarial nacional do magistério no
Estado do Pará, gratificação paga indistintamente a
ativos e inativos das classes da carreira do magistério,
no patamar de 80% do salário básico, pode redundar em
grave dano à ordem e à economia pública. 2. A situação
dos autos, ao menos em cognição superficial, não
encontra solução no acórdão da ADI 4167, merecendo
análise criteriosa e definitiva nos autos subjacentes,
antes da implementação dos eventuais reflexos
financeiros em favor dos substituídos pelo SINTEPP. 3.
Parecer pela manutenção da liminar e pelo acolhimento
do pedido de suspensão. É o relatório. Decido.
Inicialmente, não admito o ingresso no feito, da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), por ser incabível essa modalidade de
intervenção de terceiro em mandado de segurança, o que
se aplica também às suspensões. Nesse sentido:
“AGRAVO

REGIMENTAL.

SUSPENSÃO

DE

SE GUR ANÇA . AS S ISTÊNC IA . AMICUS CURIAE.
DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser
admissível assistência em mandado de segurança,
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porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada
pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros
no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2.
Descabimento de assistência em suspensão de
segurança, que é apenas uma medida de contracautela,
sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que
disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis
4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação
em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi
obje to da d eci sã o ora agravada, além de ser
manifestamente incabível. 4. Agravo regimental
improvido” (SS nº 3.273-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/08). E, ainda, as
seguintes decisões monocráticas: SS nº 5.179-MC/PI,
Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 20/6/17; SL nº 893/MS,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/15; MS nº
31.902/DF, de minha relatoria, DJe de 9/4/15 e MS nº
29.400/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/11/14.
Quanto ao mais, é de se observar que não se analisa na
suspensão o mérito da ação principal, mas apenas a
existência dos aspectos relacionados à potencialidade
lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos
relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar
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a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas.
Exige-se, portanto, além da existência de risco de lesão
aos valores acima mencionados, a comprovação da
natureza constitucional da questão jurídica debatida. No
caso concreto, o debate constitucional se estabelece
quanto ao art. 206, incisos V e VII, da Constituição da
República e art. 60, inciso III, alínea ‘e’, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Conforme muito
bem destacado pela Ministra Cármen Lúcia, “a percepção
de gratificação por toda a categoria parece afastar
ausênci a d e razoabilidad e e m tê-l a com o valor
diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua
composição na contraprestação pecuniária mínima paga
ao profissional da educação paraense.” Transcrevo,
ainda, parte da decisão: Essa compreensão da matéria
não parece mitigar a política de incentivo advinda com a
fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por
não abranger parcelas remuneratórias baseadas em
critérios individuais e, portanto, meritórias. 12. Tampouco
a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º
da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor
pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao
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piso nacional reajustado (considerada a conjugação do
vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a
determinação restringe-se ao piso salarial nacional
profissional do magistério público da educação básica, e
não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se
superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se
configurada contrariedade ao pacto federativo, pela
imposição da União de índice de reajuste geral do
magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à
iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. 13.
Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado
requerente, não há como deixar de se reconhecer a
grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o
deferimento da medida liminar na presente suspensão.
Acresce-se a isso as estimativas de gastos apresentadas
pelo Estado do Pará (e-doc. 9/13) e todos os impactos
previstos para o ano de 2018 com despesas de pessoal.
O valor apresentado pelos documentos acima citados já
se mostra suficiente para colocar em risco o cumprimento
dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) para gasto de pessoal, e para ultrapassar o teto de
gastos correntes estabelecido na Lei Complementar nº
156/2016. Pelos documentos apresentados nos autos,
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vê-se que, num juízo perfunctório, a extensão do reajuste
extrapola o limite máximo com gastos de pessoal,
violando a LRF e a LC nº. 156/16. Conforme bem
explanado pela douta Procuradoria-Geral (e-doc. 106):
“Sem adentrar propriamente o mérito da demanda,
importa reconhecer que ambas as decisões, no que
desconsideram o pagamento fixo e geral de gratificação
no patamar de 80% do salário básico aos substituídos
pelo SINTEPP, para entender descumprido o piso salarial
nacional dos profissionais da educação básica pública
paraense, é capaz de causar graves impactos nas
finanças públicas municipais, diante da limitação dos
recursos públicos e da necessidade de submissão do
requerente aos parâmetros e critérios da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Fiel a esta compreensão,
também a proporção da multa pelo descumprimento dos
acórdãos nos mandados de segurança subjacentes tem
potencial impactante nas finanças do Estado.” Por fim,
destaco que não constam informações sobre o
julgamento do recurso extraordinário. Por todo o exposto,
confirmo a decisão proferida anteriormente (e-doc. 21),
por seus próprios fundamentos, para manter suspensos
os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de
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Segurança ns. 0002367- 74.2016.8.14.0000 e 000162175.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa
diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§
4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25
da Lei n. 8.038/1990), restando prejudicado o agravo
regimental interposto no e-doc. 24/57. Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2019. Ministro Dias Toffoli
Presidente Documento assinado digitalmente
(SS 5236, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida
pelo(a) Mi ni stro (a ) DIAS TOFFOLI, julgado em
18/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-043 DIVULG 28/02/2019 PUBLIC 01/03/2019).

Creio que tal argumento deve prevalecer, máxime diante da
situação econômica vivenciada atualmente que estabelece
limitações orçamentárias para o pagamento de servidores
ativos, inativos e pensionistas.
Com estes argumentos, por segurança jurídica, SOU PELA
IMPROCEDÊNCIA.
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Sílvio Brabo
Promotor de Justiça

[1] Esclareço que o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.167/DF consignou que o piso refere -se
ao vencimento básico do cargo, sem adicionais, gratificações ou verbas indenizatórias.
Também, referiu-se à data em que a lei passou a ser aplicada. Eis as ementas: “A Lei
11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27-4-2011, 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. 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. Correções de erros materiais. O amicus curie não tem legitimidade para interpor
recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não
conhecidos. 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 27-4-2011.” (ADI 4.167-ED-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 27-2-2013,
Plenário, DJE de 9-10-2013.). “Pacto federativo e repartição de competência. Piso nacional para
os professores da educação básica. (...). 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). 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
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profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 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.” (ADI 4.167, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 27-4-2011, Plenário, DJE de 24-8-2011.) Vide: ADI 4.167E D- Ag R, rel. min. J oa qui m B arb os a, j ul g a me nt o em 2 7 -2 -2 01 3, Pl e ná ri o, DJ E de 9 -1 0- 20 13 .
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL
SECRETARIA ÚNICA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
CERTIDÃO
PROC. 0842345-87.2019.8.14.0301
AUTOR: ALCEMIRA DE ARAUJO DE MATOS
REU: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que a réplica a
contestação de ID 15249578 foi interposta tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.
Belém, 20 de fevereiro de 2020

IANNA CAVALCANTE DA SILVA
SERVIDOR DA UPJ
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA
CAPITAL.
(Provimento 006/2006 – CRMB, art. 1º, §3º)
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PROC..8.14.0301
AUTOR: ALCEMIRA DE ARAUJO DE MATOS
REU: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

ATO ORDINATÓRIO
Tendo em vista a apresentação de contestação TEMPESTIVAMENTE, INTIME-SE o
autor para, querendo, apresentar réplica no prazo legal, nos termos do art. 437, caput
e §1º, do Novo Código de Processo Civil e do Provimento n° 006/2006-CJRM, art. 1°, §
2°,II. Int.
Belém - PA, 3 de fevereiro de 2020
MONALISA MELO DA CUNHA
SERVIDOR DA UPJ
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
DA CAPITAL.
(Provimento 006/2006 – CRMB, art. 1º, §3º)
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DE BELÉM - PARÁ

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev, autarquia estadual, dotada
de personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23
de janeiro de 2003, por sua Procuradora Autárquica (termo de posse anexo), nos autos do
processo acima epigrafado, vem apresentar contestação, o que faz consubstanciado nos fatos e
fundamentos jurídicos abaixo elencados.

I – TEMPESTIVIDADE
Foi concedido ao IGEPREV o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua
contestação nos autos, conforme dispõe o art. 7o, da Lei 12.153/2009. Considerando, pois, que este
Instituto tomou ciência da citação em 27/09/2019, verifica-se que a presente defesa é tempestiva
na data de seu protocolo.

II – BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de ação em que a demandante alega descumprimento da Lei Federal nº
11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério), com base na interpretação conferida à decisão do
Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.167/DF.
Acredita a demandante que sua aposentadoria vem sendo paga em valor inferior ao
que faria jus, pois — na sua visão — o “vencimento base” deveria equivaler ao “piso do magistério”,
motivo pelo qual pretende ter seu benefício majorado.
Acontece que a lei federal e o julgado do STF mencionados não fundamentam, de fato,
o pretendido aumento, diante da forma como a carreira do magistério está regulamentada no âmbito
do Estado do Pará. Na realidade, conforme será demonstrado na presente peça, o piso vem sendo
cumprido, razão pela qual os pleitos devem ser julgados improcedentes.
É breve o relatório.

III - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 84, V, DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 39/2002 C/C ART. 114, DO CPC/2015
Exa., conforme determinado pela Lei 39/2002, art. 84, V, o Estado do Pará é

Num. 13494084 - Pág. 1

responsável pela complementação dos recursos financeiros sempre que a arrecadação
previdenciária for insuficiente para o pagamento dos benefícios previdenciários. Vejamos:
Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:
I - contribuição dos segurados ativos, à razão de 11% (onze por cento)
sobre a totalidade da base de contribuição; (NR LC49/2005)
II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos
e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre
a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência
Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (NR LC49/2005)
III - contribuição mensal do Estado, por intermédio dos órgãos do Poder
Executivo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações,
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual e dos
Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas e dos Tribunais de
Contas, à razão de 18% (dezoito por cento) incidentes sobre a mesma base
de cálculo das contribuições dos respectivos militares ativos, servidores
ativos e inativos e pensionistas, excluídos os pensionistas de militares. (NR
LC51/2006)
IV - a contribuição mensal do Estado, de que trata o inciso III deste artigo,
relativa aos servidores que ingressaram no Estado após 11 de janeiro de 2002,
obedecerá à mesma razão de contribuição estabelecida para os segurados
ativos. (NR LC49/2005)
V - contribuição complementar do Estado, através de seus Poderes,
autarquias e fundações públicas, para cobertura de eventual diferença
entre o valor das contribuições, relacionadas nos incisos I a III deste
artigo, arrecadadas no mês anterior, e o valor necessário ao pagamento dos
benefícios previdenciários. (NR LC51/2006)

Pois bem, atualmente, os aposentados e pensionistas estão vinculados ao
FINANPREV, que é o Fundo financeiro dos servidores civis e militares que ingressaram no
serviço público estadual até 31 de dezembro de 2016. Com isso, temos que o total da arrecadação
previdenciária é altamente deficitário e o pagamento da diferença é feito por meio de Contribuição
Complementar do Estado (Aporte Financeiro).
Assim, apesar da gestão dos benefícios previdenciários ser obrigação desta autarquia,
que possui personalidade jurídica distinta da Administração Direta, a lei determina que o Estado
do Pará se responsabilize pela insuficiência de recursos do fundo previdenciário,
complementando a folha de pagamentos dos inativos e pensionistas mediante Aporte Financeiro.
Ora, inequívoco que o reajuste de benefícios para adequação à Lei Federal nº
11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério) trará graves consequências financeiras ao já deficitário
Fundo Previdenciário, aumentando demasiadamente o encargo legal do Estado do Pará, que
deverá aportar maiores recursos para complementação da folha de pagamentos gerida pelo
IGEPREV.
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É certo também que as despesas para realização de tal repasse correrão por
conta de dotação orçamentária - observados os limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e capacidade orçamentária e financeira do Estado. Ou seja,
Excelência, este Instituto somente poderia proceder à implantação dos reajustes nos
proventos da interessada quando devidamente autorizado pelo Estado do Pará, o que não
ocorreu, pois os limites impostos pela Lei de responsabilidade fiscal já estavam
sobremaneira ultrapassados, de acordo com os preceitos da LC 101/2000.
Por oportuno, convém transcrevermos o disposto no Enunciado prescritivo do art. 114,
do CPC/2015:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

É importante lembrar que, caso o IGEPREV venha a ser condenado, isto afetará
diretamente ao Estado do Pará - que terá que suportar com o aporte necessário para o pagamento
dos reajustes decorrentes da Lei Federal nº 11.738/2008. Por essa razão torna-se imprescindível o
chamamento do Estado do Pará para compor a lide e responder o processocomo litisconsorte
passivo necessário (art 84, V, da LC 39/2002 c/c arts. 114, 115 e 116, ambos do CPC/2015).

IV - MÉRITO
A) COMPOSIÇÃO SALARIAL DO GRUPO MAGISTÉRIO ESTADUAL. CORRETA
INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 E DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.167-DF. RJU, ART. 140, III. GRATIFICAÇÃO DE
ESCOLARIDADE COMO PARCELA REMUNERATÓRIA INERENTE AOS CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR. OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL PELO ESTADO DO PARÁ
O cerne da questão em juízo consiste na correta compreensão do que consiste o “piso
salarial” para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. A Lei Federal n.º
11.738/2008 que o instituiu teve como objetivo regulamentar o disposto no art. 60, III, “e” do
ADCT/CF:
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta
Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do
art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento
da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da
educação, respeitadas as seguintes disposições:
(...)
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do
caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de
universalização da educação básica estabelecidas no Plano
Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
(...)
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional
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nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica;

Nesse sentido, assim dispõe o art. 2º, §1º da Lei n.º 11.738/2008:
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 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.

Vários dispositivos da referida lei tiveram sua constitucionalidade questionada perante
o STF por meio da ADI 4.167-DF, tendo a Corte Suprema reconhecido a constitucionalidade das
normas impugnadas, especialmente do art. 2º, §1º.
Com referência ao mencionado dispositivo, os questionamentos apresentados ao STF
diziam respeito à fixação da jornada de trabalho de 40 horas e, também, se referiam à interpretação
que deveria ser dada à terminologia “vencimento inicial”, se tal deveria ser interpretada como
vencimento base, ou como remuneração.
Portanto, é essencial analisar a decisão proferida pelo STF a respeito da terminologia
“vencimento inicial”, devendo ser registrado, desde logo, que a ADI foi rejeitada neste aspecto, tendo
sido reconhecida a constitucionalidade da fixação do piso salarial por meio de lei federal,nos
termos previstos no dispositivo impugnado:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO:
VENCIMENT O O U REM UNERAÇÃ O 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, T ODOS DA LEI 1 1 . 7 38 / 2 0 08.
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
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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.”
(Destacamos)

O voto vencedor, proferido pelo Relator, então Ministro Joaquim Barbosa, assim dispôs
ao interpretar os conceitos de “piso salarial” e “vencimento inicial”:
“Os requerentes não se opõem à fixação do piso salarial para os
professores que atuam nos serviços de educação básica oferecidos
pelo Estado. Insurgem-se especificamente contra dois aspectosda
norma impugnada, que são (a) a fixação da jornada de trabalho em,
no máximo, quarenta horas semanais e (b) a associação dos
conceitos de piso salarial e de vencimento inicial, pois pisodeve
ser definido como parâmetro de remuneração.
(...)
Passo a examinar o conceito de piso salarial.
(...)
A expressão “piso” tem sido utilizada na Constituição e na legislação
para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela
prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à
“remuneração”, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador,
independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo
de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos
salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a
exploração desumana da mão-de-obra.
Mas este não é o caso da legislação impugnada.
(...)
Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado
ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na
excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender
a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação
poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar
ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo,
profissionais que não atenderam às condições para receber a
gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou
próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de
excelência.
Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e
responsabilidade necessárias ao provimento de s erviços
educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério
relevantíssimo: o mérito.
(...)
Também, não observo qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera
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de competência própria dos entes federados (arts. 22, XXIV, 24, IX e
214 da Constituição e art. 60, §3º do ADCT). A competência da
União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso
salarial profissional para os professores do magistério público da
educação básica compreende definir se ‘piso’ se refere à
remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao vencimento
básico (política de incentivo).
Lembro, por oportuno, que não há restrição constitucional à adoção de
conceito mais estrito para ‘piso salarial’, de forma a tornar odispositivo
mais um mecanismo de fomento da educação do que simples norma
de proteção mínima do trabalhador.
Por outro lado, no julgamento da medida cautelar, aludi à norma de
transição que conferia aos entes federados margem temporal para
estudo e possível adequação das consequências financeiras que
poderiam advir da equiparação do piso ao vencimento básico.
(...)
A existência de regime de transição implica reconhecer que o objetivo
da norma é definir que o piso não compreende ‘vantagens
pecuniárias, pagas a qualquer título’, isto é, refere-se apenas ao
vencimento (valor diretamente relacionado ao serviço prestado
). De outra forma, a distinção seria inócua e ociosa.
Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar ‘piso’
como ‘remuneração global’”. (Destacamos)

O julgado do STF deixou claro que “piso” não corresponde à remuneração global.
Também definiu que a correta interpretação de “piso salarial” é a de que deve ser o valor
diretamente relacionado ao serviço prestado. É o vencimento percebido, portanto, em razão
do exercício do cargo, independentemente de acréscimos outros, pagos, por exemplo, pelo decurso
do tempo (ATS), pela produtividade (gratificações variadas), por condições pessoais (titulação,
regência de classe), ou gratificações variáveis de qualquer outra natureza.
Com efeito, no dizer do Ministro Relator: “o piso não compreende ‘vantagens
pecuniárias, pagas a qualquer título’” e deve corresponder “ao valor diretamente
relacionado ao serviço prestado”.
O valor diretamente relacionado ao serviço prestado – piso salarial – deve ser o
montante pago a qualquer ocupante de um mesmo cargo, sem variações decorrentes de
tempo de serviço ou aspectos pessoais do servidor que o exerce.
O STF, em síntese, afastou a interpretação de que gratificações ou vantagens
pecuniárias variáveis, pagas a qualquer título, compõem o piso salarial.
De outra banda, o julgamento da ADI 4.167-DF não concluiu que o piso salarial deva
corresponder, necessariamente, ao vencimento base do servidor, e assim o fez justamente por
tratar de realidades legislativas as mais diversas, considerando que cada ente da Federação
compõe a remuneração de seus servidores do seu próprio modo.
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Assim, o que deve ser extraído do julgado em análise é que a definição de piso
salarial e vencimento inicial foi feita como sendo o valor pago ao ocupante do cargo,
diretamente relacionado ao serviço prestado, isto é, o valor inicial padrão pago a qualquer
ocupante daquele mesmo cargo.
O conceito de piso salarial, de acordo com a interpretação conferida pelo STF, não se
amolda, portanto, nem ao conceito de vencimento base, nem ao conceito de remuneração global.
O que a Corte Suprema pretendeu afastar por completo foi a tentativa de incorporar ao
conceito de piso salarial gratificações e vantagens pecuniárias variadas, pagas em razão de
condições pessoais e não inerentes ao exercício do cargo.
Com efeito, o STF fixou entendimento de que a Constituição Federal pretendeu fomentar
a educação ao determinar a fixação do piso salarial, de modo que uma contraprestação pecuniária
mínima e digna fosse devida aos profissionais do Magistério Básico de forma indistinta, de modo
padronizado, independente das especificidades de cada servidor.
Desse modo, se é verdade que o STF afastou a incidência de gratificações variadas
para composição do referido piso salarial, também é verdade que a Corte Suprema não
equiparou o conceito de piso salarial a vencimento base[1].
Piso salarial, portanto, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal
Federal, é conceito distinto e não equivale, nem à remuneração global, nem a vencimento
base, e deve ser correspondente ao valor pago ao ocupante do cargo, diretamente
relacionado ao serviço prestado.
Assim procedeu a Corte Suprema – optando por um caminho conceitual relativamente
flexível – para que fosse possível dar à norma constitucional a máxima efetividade, considerando
as mais variadas legislações estaduais e municipais sobre composição salarial de servidores.
Uma vez que a decisão do STF conceituou piso salarial como sendo o valor
diretamente relacionado ao serviço prestado, e que tal conceituação deve levar em
consideração a realidade legislativa de cada ente, importante verificar a composição salarial
do Magistério Público no Estado do Pará.
Com efeito, a partir da análise da legislação local será possível aferir como é
remunerado, no Estado do Pará, o serviço diretamente prestado pelo profissional do Magistério
Público, e se essa contraprestação pecuniária corresponde ao conceito de piso, à luz da
interpretação conferida pelo STF.
O Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei n.º 5.351/86) assim dispõe:
Art. 30 - Além do vencimento do cargo, o servidor do Magistério
poderá perceber as seguintes vantagens:
I - Salário-família
II - Gratificações:
a) de titularidade;
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b) de magistério;
c) de adicional por tempo de serviço;
d) pró-labore;
e) pelo exercício de função.
III - Diárias;
IV - Ajuda de Custo;
V - Outras previstas em lei.

O Estatuto do Magistério ainda conta com vários dispositivos em vigor, mas foi
parcialmente revogado pelo PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais
da Educação Básica (Lei n.º 7.442/2010), que assim prescreve acerca de vantagens
remuneratórias:
Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
(...)
IX - Grade de Vencimentos – é o conjunto de matrizes de
vencimento referente a cada cargo;
(...)
Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei
corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa,
observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e
gratificações a que fizer jus.
§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais
fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes
conforme a seguir:
(...)
Art. 29. O servidor da SEDUC que exercer suas atividades na SUSIPE
- Superintendência do Sistema Penal e na FUNCAP - Fundação da
Criança e do Adolescente, fará jus a gratificação de risco de vida e alta
complexidade no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
vencimento-base.
(...)
Art. 30. O servidor que exercer suas atividades no Sistema de
Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no
valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre o vencimentobase acrescido da gratificação de escolaridade, repercutindo sobre a
parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.
(...)
Art. 31. A gratificação de titularidade será devida em razão do
aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, e será
calculada sobre o vencimento-base do cargo, à razão de:
I - 30% (trinta por cento) para o possuidor de Diploma de Doutorado;
II - 20% (vinte por cento) para o possuidor de Diploma de Mestrado;
III - 10% (dez por cento) para o possuidor de Curso de
Especialização em Educação.
(...)
Art. 32. A gratificação de Magistério será devida ao servidor
ocupante do cargo de Professor, que se encontrar em regência de
Classe, e corresponderá a 10% (dez por cento) do vencimento.
(...)
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Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído
vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de
licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do
vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual
cumulativo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), sendo que a
primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.
Art. 34. A gratificação de direção será devida ao servidor, pelo
exercício de funções de direção e de vice-direção escolar; direção de
escola-sede, de unidade da Secretaria de Estado de Educação na
escola, de unidade regional de ensino; e de secretário de unidade,
na forma estabelecida pela Lei nº 7.107, de 12 de fevereiro de 2008.
(...)
Art. 50. Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº
5.351, de 21 de novembro de 1986 e da Lei nº 5.810, de 24 de
janeiro de 1994, no que não forem incompatíveis com as
definidas nesta Lei (Destaques apostos)

A composição salarial do grupo Magistério, portanto, comporta diversos tipos de
gratificações e adicionais pecuniários previstos na legislação de regência. Tais vantagens
adicionais, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4.167-DF, não podem ser
consideradas para fins do piso salarial.
De outra banda, no Estado do Pará o piso salarial do Magistério Básico não
corresponde exclusivamente ao vencimento base, pois os cargos que integram a carreira
são de nível superior[2], fazendo jus, portanto, à gratificação de escolaridade prevista no
Regime Jurídico dos Servidores Estaduais, conforme expressa dicção do art. 50 do PCCR
e art. 30, V do Estatuto do Magistério, acima transcritos. Essa é a previsão do RJU estadual:
Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:
(...)
VII - pela escolaridade;
(...)
Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o
vencimento, será devida nas seguintes proporções:
I – VETADO;
II – VETADO;
III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular
de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação
correspondente à conclusão do grau universitário. (Destacamos)

No universo do Magistério Público Estadual a gratificação de escolaridade é parcela
indissociável dos cargos que compõem a carreira. Trata-se de gratificação paga igualmente ao
servidor do primeiro ao último nível da carreira; ao servidor em estágio probatório e ao servidor
que se encontra em vias de se aposentar; ao servidor que exerce cargo em comissão e ao
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servidor que se encontra em regência de classe, por exemplo.
Desse modo, o vencimento inicial dos servidores do Magistério Público Estadual
corresponde, NECESSARIAMENTE, a uma composição inicial padrão: vencimento base +
gratificação de escolaridade, considerando a incidência do art. 30, V da Lei n.º 5.351/86 c/c art.
50 da Lei n.º 7.442/2010 (PCCR) c/c arts. 132, VII e art. 140, III da Lei n.º 5.810/94 (RJU/PA).
A gratificação de escolaridade, portanto, é parcela remuneratória inerente aos
cargos que integram o Grupo Magistério, uma vez que para o exercício destes é exigida
formação de nível superior.
Importante registrar que a gratificação de escolaridade é vantagem pecuniária paga em
razão do cargo, e não em razão da pessoa que o ocupa. É vantagem que integra a composição
salarial inicial e mínima dos cargos do Magistério Básico, e por essa razão deve ser considerada
para cálculo do piso salarial, nos termos decididos pelo C. STF.
Com efeito, conforme já demonstrado acima, extrai-se da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal que o piso salarial do magistério básico não corresponde,
necessariamente, ao vencimento base. Sua definição também não pode considerar vantagens
pecuniárias esporádicas, não permanentes ou variáveis. Do mesmo modo, não podem ser
considerados para fins de identificação do piso salarial gratificações e adicionais pagos em razão
de condições específicas do servidor.
Já a gratificação de escolaridade deve ser considerada como vantagem padrão que
compõe o vencimento inicial dos servidores que integram a carreira do Magistério Básico. É
inequívoca a vontade do legislador estadual: pretendeu instituir um padrão vencimental
composto como sendo o mínimo devido pela contraprestação pecuniária aos cargos que
integram o Magistério Básico[3].
Com efeito, o vencimento inicial devido aos cargos do Magistério Básico deve observar,
de modo padronizado, a fórmula prevista na combinação dos seguintes dispositivos: art. 30, V da
Lei n.º 5.351/86 c/c art. 50 da Lei n.º 7.442/2010 (PCCR) c/c arts. 132, VII e art. 140, III da Lei n.º
5.810/94 (RJU/PA).[4]
Considerando que os cargos que compõem o Magistério Básico do Estado são cargos
de nível superior, e que por força do art. 50 do PCCR (Lei Estadual n.º 7.442/2010) aplicam-se à
carreira do Magistério as normas do RJU Estadual, indene de dúvidas que os cargos da carreira
percebem como vencimento inicial, indistintamente, o vencimento base + gratificação de
escolaridade.
Sendo assim, a mínima retribuição paga pelo Estado do Pará ao servidor do
Magistério é o padrão monetário composto por vencimento base + gratificação de
escolaridade, o que corresponde ao piso salarial fixado na Lei Federal n.º 11.738/2008,
portanto.
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No Estado do Pará, portanto, o piso salarial de que trata a Lei Federal n.º 11.738/2008,
segundo a interpretação conferida pelo STF na ADI 4.167-DF, deve corresponder, pelo menos,
ao padrão monetário composto pelo vencimento base + gratificação de escolaridade, por ser esse
o vencimento inicial indistintamente pago aos servidores estaduais integrantes do Magistério Básico,
em retribuição ao serviço prestado, o que vem sendo cumprido, conforme Nota Técnica anexa (doc.
01).
No caso concreto, basta olhar o contracheque de 2017 juntado pela própria autora,
para perceber que o valor do vencimento base + gratificação de escolaridade é superior ao
piso fixado pela lei federal em 2017, não havendo correção a ser feita em sua aposentadoria.

B) INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL SOBRE A MATÉRIA. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À AUTONOMIA ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS. STF, SÚMULA 339, CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE 37
Outra questão a ser enfrentada envolve a inexistência de lei estadual assegurando o direito
pretendido na presente ação, sendo evidente que a lei federal não poderia suprir essa lacuna, sob
pena de ofensa ao princípio federativo e à autonomia estadual (CR/88, art. 1o).
De outra banda, é pacífico na jurisprudência de nossos tribunais não ser permitido ao Poder
Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos, sob pena de ofensa ao princípio da
separação dos Poderes (CR/88, art. 2o; STF, Súmula 339, convertida na Súmula Vinculante 37).
Percebam, Eminentes Desembargadores, que o STF, no julgamento da ADI 4.167-DF, não
enfrentou a questão de maneira direta, apenas referindo que o art. 206, VIII da CR/88 prevê
a existência de piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos de lei federal.
Nessa linha, a lei federal referida pelo legislador constituinte derivado, no caso a Lei
Federal n. 11.738/2008, deve ser compreendida, dentro do contexto do pacto federativo,
como norma geral sobre a matéria, sendo exigida a atuação legiferante de cada ente
federado para a definição do piso salarial de seus professores, sempre respeitada a
iniciativa do Chefe do Poder Executivo (CR/88, art. 37, X).
A alínea “e” do inc. III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CR/88, ao
prever que a lei disporá sobre prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, não exclui essas
premissas.
A concessão da segurança postulada nesses autos resultaria, em última análise, no
aumento da remuneração de servidores públicos por decisão judicial, o que esbarraria,
além das restrições constitucionais acima referidas, em violação ao igualmente citado
princípio da separação dos Poderes (CR/88, art. 2o).
De resto, a questão já foi decidida pelo C. STF, que editou a Súmula 339, posteriormente
convertida na Súmula Vinculante 37 sobre o tema, transcrevendo-se a última, que incorpora o
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teor da primeira:
SV 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia.
No exato sentido aqui defendido já decidiram nossos tribunais, inclusive após o
julgamento da ADI 4.167-DF, o que demonstra a atualidade da tese e a inexistência de
desrespeito à decisão do C. STF:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL – MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO
SALARIAL NACIONAL – ALTERAÇÃO DOS VENCIMENTOS –
INADMISSIBILIDADE.
1. Pretensão ao piso salarial do magistério com base na Lei nº
11.738/08. Ausência de prova de que o servidor exerce atividades
que se qualificam como de docência ou de suporte técnico à docência.
2. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos
agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices (art. 37, X, CF).
3. A previsão de piso salarial nacional por lei federal não
dispensa a necessidade de lei local específica para alterar o
padrão de remuneração do servidor público, sob pena de ofensa
ao princípio federativo e à autonomia municipal. Não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia (Súmula 339 STF). Pedido improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, Relator(a): Décio Notarangeli; Comarca: Osasco; Órgão
julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
02/09/2015; Data de registro: 03/09/2015) (Destacamos)

O voto do Eminente Desembargador relator é esclarecedor sobre o tema:
“Nao fosse por isso, ha que se ressaltar que a remuneracao dos
servidores publicos e o subsidio dos agentes politicos somente
poderao ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisao geral anual,
sempre na mesma data e sem distincao de indices (art. 37, X, CF).
A proposito, esse o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES ao
observar que o “aumento de subsidio e de vencimentos padrao e
vantagens dos servidores publicos depende de lei especifica,
observada a competencia constitucional para a iniciativa privativa em
cada caso (CF, art. 37, X). Assim, para os do Executivo a iniciativa e
exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, § 1o, II, “a”). E uma restricao
fundada na harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que so o
Executivo esta em condicoes de saber quando e em que limites pode
majorar a retribuicao de seus servidores” (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros, 33a edicao, 2007, pag. 484).
A correcao judicial dos vencimentos basicos da apelante atenta
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contra a expressa previsao do texto constitucional e o principio da
reserva legal especifica. A previsao generica do piso salarial da
categoria por lei federal nao dispensa a necessidade de lei local
especifica para alterar o padrao de remuneracao do servidor publico,
sob pena de ofensa ao principio federativo e a autonomia municipal.
Alias, nesse sentido o Colendo STF ha muito fixou o entendimento
de que “nao cabe ao Poder Judiciario, que nao tem funcao
legislativa, aumentar vencimentos de servidores publicos sob
fundamento de isonomia” (Sumula no 339).
A proposito, a questao foi apreciada recentemente por essa E.
Camara em venerando acordao cuja ementa esta assim redigida:
“ACAO DE COBRANCA - Servidora Publica - Educadora Infantil Pretensao a revisao e equiparacao salarial com o cargo de Professor
da Educacao Infantil cumulada com condenacao ao pagamento de
diferencas decorrentes, em funcao do advento da Lei ° 11.738/08
que instituiu o Piso Salarial Nacional para a categoria Impossibilidade Observancia da Sumula Vinculante no 37 do C. STF
- Precedentes desta E. Corte - Sentenca de improcedencia mantida.
Recurso improvido” (Apelacao Civel no 0003799-52.2013.8.26.0210,
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 11/03/15).
Por essas razoes, nega-se provimento ao recurso”.

Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido, pois inexiste lei estadual fixando a
remuneração dos professores nos moldes pretendidos.

c) EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AOS PROFESSORES ESTADUAIS, EM RAZÃO
DA FORMA COMO É MATERIALIZADA A HORA–AULA NA REDE PÚBLICA ESTADUAL.
COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL SEGUNDO A LEI FEDERAL 11.738/08.
Sob outro aspecto, deve ser referida a existência de discrepância entre o sistema
informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento
dos professores da rede pública de ensino do Estado do Pará.
Tal discrepância reside no funcionamento do sistema de lotação, no qual são carregadas
as matrizes curriculares de cada ano do ensino fundamental e médio. Apesar de alimentado com a
duração de disciplinas contadas em horas, tem a modulação das disciplinas ao longo do ano
divididas em aulas com duração de 45 (quarenta e cinco) ou 40 (quarenta) minutos (turno da noite).
À guisa de exemplo: se uma disciplina tem 180 (cento e oitenta) horas no ano letivo, e
se duração das aulas é de 45 (quarenta e cinco) minutos, logo, durante este ano, deverão ocorrer
240 (duzentas e quarenta) aulas. No entanto, o sistema utilizado para aferição de frequência e
geração de folha de pagamento processa a informação de frequência a 1 (uma) aula como a
prestação de 1 (uma) hora de trabalho.
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Como 1 (uma) aula não dura 60 (sessenta) minutos, e sim 45 (quarenta e cinco)
ou 40 (quarenta) no turno noturno, tem-se como resultado a geração de pagamentos
indevidos na proporção de 25% para professores lotados nos turnos da manhã e tarde, e
33,33% no turno da noite.
Analisando-se as jornadas legais dos professores da educação básica da rede
estadual de ensino, verifica-se que, em razão da discrepância ora descrita, o professor que
é lotado na jornada de 20h, que deveria exercer 15h de regência, acaba exercendo 11h15'.
O professor lotado com 30h, deveria exercer 22h30', exerce 17h15'. Por fim, aquele com
40h, que deveria exercer pelo menos 30h, exerce apenas 22h30'.
Cumpre destacar que, no âmbito do estado do Pará, o regime jurídico único (RJU) foi
instituído pela Lei nº 5.810/94, que dispôs em seu art. 63, de forma geral, sobre a duração da jornada
diária dos servidores estaduais, fixando-a em 6 (seis) horas diárias.
Contudo, desde a edição do Estatuto do Magistério (Lei nº 5.351/86), a carreira dos
profissionais do magistério tinha disciplina especial, não revogada pela RJU estadual, que assim
dispunha:
Art. 50 - A jornada de trabalho do professor nas unidades escolares de
1º e 2º graus será fixado em regime de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40
(quarenta) horas semanais.
Parágrafo Único - Observada a necessidade do serviço, a fixação em
cada caso, da jornada de trabalho de que trata este artigo, é da
competência do titular da Secretaria de Estado de Educação.

A matéria foi posteriormente disciplinada pelo Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, instituído
pela Lei nº 7.442/2010:
Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
(...)
XII - Hora-Aula: é o tempo reservado à regência de classe, com a
participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros
locais adequados ao processo ensino- aprendizagem;
XIII - Hora-Atividade: é o tempo reservado ao docente, cumprido na
escola ou fora dela, para estudo e planejamento, destinado à avaliação
do trabalho didático e à socialização de experiências pedagógicas,
atividades de formação continuada, reunião, articulação com a
comunidade e outras atividades estabelecidas no Projeto Político
Pedagógico;
(...)
Art. 35. O servidor ocupante de cargo de Professor, em regência de
classe, submeter-se- á às jornadas de trabalho a seguir:
I - jornada parcial semanal de 20 (vinte) horas;
II - jornada parcial semanal de 30 (trinta) horas;
III - jornada integral semanal de 40 (quarenta) horas.
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§ 1º As jornadas de trabalho previstas neste artigo compreendem as
horas-aula e as horas-atividade.
§ 2º A hora-atividade corresponderá ao percentual de 20% (vinte por
cento) da jornada de trabalho, com a majoração desse percentual para
25% (vinte e cinco por cento) até quatro anos da vigência desta Lei.

Entre o Estatuto do Magistério e o PCCR, o Congresso Nacional aprovou a já referida
Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica.
Por fim, sobreveio a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, da Lei
nº 8.030/2014, que dispôs sobre a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores
da educação básica da rede pública de ensino, prevendo:
Art. 3º A distribuição da jornada de trabalho respeitará o percentual
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de horas-•atividade, a partir
do início do ano letivo de 2014, obedecendo aos seguintes critérios:
I - jornada parcial de 20 (vinte) horas semanais, sendo 15 (quinze)
horas regência de classe e 5 (cinco) horas-•atividade
II - jornada parcial de 30 (trinta) horas semanais, sendo 22 (vinte
duas) horas regência de classe e 8 (oito) horas•-atividade
III - jornada integral de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 30
(trinta) horas de regência de classe e 10 (dez) horas•-atividade.

É possível concluir, sem maiores esforços interpretativos, que o valor da hora de trabalho
do servidor público integrante da carreira do magistério básico resulta de cálculo baseado em
variáveis fixadas em lei: valor da remuneração e duração da jornada. Jamais existiu, portanto,
qualquer vinculação entre o valor da hora de trabalho do servidor e o conceito de aula, hora-aula ou
módulo.
Dito de outra forma: independentemente do número de aulas que os alunos obterão
durante um período de 40 horas semanais, a Lei nº 11.738/2008 se aplica a cada professor
individualmente. Por exemplo, numa jornada de 40 horas semanais, o professor realizará 26,66
horas de atividades com educandos e 13,33 horas de atividades extraclasse.
Destarte, os sistemas têm a liberdade de organizar seu tempo e o tempo de composição
da jornada de trabalho de cada professor, desde que não ultrapasse o teto de 40 horas semanais,
como determina o § 1º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008. A aplicação da lei, portanto, é voltada
para a jornada de trabalho do professor.
Assim, o servidor que recebia 1 hora e trabalhava 45 minutos em regência, teve mais
25% do valor correspondente às horas de lotação acrescentado à sua remuneração.
Retornando à Lei Federal nº 11.738/2008, pede-se vênia para novamente transcrever o
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seu art. 2o:
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 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 daeducação
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas
semanais.
[...]
§ 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. (Destacamos)

Em relação ao dispositivo transcrito, tem-se que a jornada de trabalho relativa ao piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é de
40 horas semanais de 60 minutos, o que equivale a oito horas diárias de trabalho (480 minutos)
ou a 200 horas mensais (12.000 minutos).
Dessa forma, tomando-se por base o valor de 2017 do piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido no patamar de R$
2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Tal montante, se dividido
pela carga horária mensal, equivale a R$ 11,49 (onze reais e quarenta e nove centavos) por hora
efetivamente trabalhada (com 60 minutos).
Nesse contexto, tem-se que a jornada de trabalho máxima do professor é de 40
horas semanais de 60 minutos, sendo 26,66 horas em regência de sala e 13,33 horas de
atividades extraclasse. Existindo jornadas de trabalho inferiores, mantém-se as
proporções de horas de regência e horas extraclasse, além de remunerar-se a jornada pelo
número efetivo de horas trabalhadas. No ponto:
EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/PB. PROFESSOR. IMPLANTAÇÃO DO
PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N.° 11.738/2008.
CÔMPUTO DA REMUNERAÇÃO ATÉ 26/4/2011 E, A PARTIR DAÍ,
O VENCIMENTO, COMO PARÂMETRO, PARA FIXAÇÃO DO PISO.
ADI N.° 4.167/DF. JORNADA DE TRINTA HORAS SEMANAIS. PISO
PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. CONDENAÇÃO AO
P A G A M E N T O D A S D I F E R E N Ç A S S A L A R I A I S D AÍ
DECORRENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. JUROS DE
MORA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO APLICADO À
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CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1º-F, DA LEI FEDERAL N.º
9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL N.º
11.960 /2009. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI
n.°4.167/DF, assentou que, até 26 de abril de 2011, deve-se adotar
como parâmetro para o piso salarial instituído pela Lei Federal n.°
11.738/2008 a remuneração e, a partir de 27 de abril de 2011, o
vencimento. 2. O professor submetido a jornada inferior ou
superior a quarenta horas semanais faz jus a um piso
proporcional às horas trabalhadas, tomando-se como referência
o valor nominal insculpido no caput do art. 2. da Lei Federal n.°
11.738/2008, atualizado na forma legal (art. 5.°), para uma jornada
de quarenta horas. 3. Os valores dos reajustes anuais do piso
salarial do magistério, publicados pelo MEC em peças informativas
sem força (TJPB, Processo n. 00021971220158150000, Relator DES
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 16-02-2016)

Esse entendimento foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento da reiteradamente citada ADI 4167, prevalecendo o voto do relator, o Ministro Joaquim
Barbosa, que expressamente consignou:
Mantenho o entendimento já externado no julgamento da medida
cautelas, para julgar compatível com a Constituição a definição da
jornada de trabalho. A jornada de quarenta de horas semanais tem
por função compor o cálculo do valor devido a título de piso,
juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de
parâmetro, de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da
adoção do valo do piso poderia levar a distorções regionais e
potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a
escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis.
Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para
menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite
mínimo de pagamento. (Destacamos)

Destarte, verifica-se que a questão das horas proporcionais encontra guarida
inclusive na própria decisão da ADI 4.167-DF, que fundamenta os pedidos formulados.
Nem poderia ser diferente, pois o princípio da isonomia (CR/88, art. 5o, caput e inc.
I) impede que um profissional que trabalhe 60 minutos receba a mesma remuneração que
outro que laborou apenas 45 ou 40 minutos.
Mesmo considerando a imediata implementação da hora atividade na base de 1/3
(atualmente a hora atividade está implantada com base em 25% da jornada), mister asseverar
que o Estado do Pará atende, proporcionalmente, ao piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica, conforme inclusive, entendimento
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exposto em sede de julgamento da ADI n. 4167, devendo ser denegada a segurança.
Em caráter subsidiário, requer-se seja expressamente consignado no acórdão que o
pagamento do piso nacional deverá ser proporcional à carga horária efetiva do professor, nos
moldes expostos.

V - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE
Acreditamos ter fico demonstrado que o Estado do Pará e o IGEPREV vem pagando
as remunerações e proventos dos professores estaduais corretamente, em consonância com a
correta interpretação da jurisprudência do STF e considerando as peculiaridades da carreira
esclarecidas no tópico acima.
Por puro amor ao debate, contudo, apresentamos alguns tópicos, caso venha a
prevalecer a equivocada interpretação da decisão do STF conferida na petição inicial, o que se
admite apenas com base no princípio da eventualidade.

A) O IMPACTO FINANCEIRO DA EVENTUAL DECISÃO FAVORÁREL CONSIDERADO O
UNIVERSO DE PROFESSORES INATIVOS. A INSUFICIÊNCIA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
E O ESGOTAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO DO PARÁ
É imperioso lembrar que a presente demanda não é individual e relacionada,
especificamente, à autora. Muito pelo contrário. Envolve toda a categoria de professores
estaduais, ativos e inativos, logo é necessário que o Poder Judiciário analise o custo que a aceitação
da tese (errada) ocasionaria para o erário, se considerado o universo de professores em sala de
aula e aqueles já protegidos pela Previdência Social.
A situação macro se agrava porque o ônus inerente aos servidores inativos, a rigor, seria
suportado pelo próprio Estado, onerando e inviabilizando a Economia estadual (já em crise), pois
ele é responsável pelo Aporte Financeiro para complementação da folha de inativos e de
pensionistas vinculados ao FINANPREV.
Por oportuno, apresentaremos abaixo a planilha com dados relativos: (A) ao valor da
arrecadação mensal do IGEPREV, proveniente das contribuições previdenciárias dos segurados
e patronal; (B) ao valor das despesas mensais com o pagamento da folha de inativos e pensionistas
(valor muito superior ao valor arrecadado com as contribuições mensais); e (C) ao valor do Aporte
Financeiro do Estado do Pará para complementar o déficit do Regime Próprio de Previdência Social
estadual.
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS – FINANPREV
TOTAL DE
APORTE
MÊS
ARRECADAÇÃO
DESPESAS
FINANCEIRO
R$
R$
R$
Jan/16
55.649.176,91
212.565.175,54
156.915.998,63
R$
R$
R$
Fev/16
62.121.685,71
212.925.136,00
150.803.450,29
R$
R$
R$
Mar/16
58.313.633,97
213.122.852,78
154.809.218,81
R$
R$
R$
Abr/16
56.251.206,67
213.945.533,21
157.694.326,54
R$
R$
R$
Mai/16
56.999.026,27
213.967.080,36
156.968.054,09
R$
R$
R$
Jun/16
57.236.264,47
214.157.595,39
156.921.330,92
R$
R$
R$
Jul/16
56.879.261,41
214.890.533,12
158.011.271,71
R$
R$
R$
Ago/16
57.460.164,07
213.616.420,28
156.156.256,21
R$
R$
R$
Set/16
56.611.498,70
213.675.827,59
157.064.328,89
R$
R$
R$
Out/16
57.043.073,27
213.712.830,45
156.669.757,18
R$
R$
R$
Nov/16
57.642.420,08
213.931.065,37
156.288.645,29
R$
R$
R$
Dez/16
56.780.267,96
213.702.690,23
156.922.422,27
R$
R$
R$
13º Salário/2016
56.912.955,63
213.084.785,57
156.171.829,94
R$
R$
R$
Jan/17
93.234.445,14
217.064.480,80
123.830.035,66
R$
R$
R$
Fev/17
105.446.664,17
217.984.813,14
112.538.148,97
R$
R$
R$
Mar/17
105.663.070,92
218.359.804,43
112.696.733,51
R$
R$
R$
1.050.244.815,35
3.430.706.624,26
2.380.461.808,91
TOTAL

Exa., apenas no ano de 2016 (excluídos da planilha acima os meses de janeiro a
março/2017), o aporte foi de R$ 2.031.396.890,77 (dois bilhões, trinta e um milhões, trezentos e
noventa e seis mil, oitocentos e noventa reais e setenta e sete centavos). Comparativamente, em
2016, os gastos com investimento do Estado do Pará foi de R$ 1 bilhão. Ou seja, o Estado
gastou R$ 1 bilhão para investimentos que atendem a 8 (oito) milhões de paraenses e gastou
duas vezes mais (R$ 2 bilhões) com complementação de despesas previdenciárias que atendem
menos de 44 mil pessoas (total de inativos/pensionistas vinculados ao Finanprev). Isso sem
contar os valores relativos a contribuição patronal.
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No total acumulado (de janeiro/2016 a março/2017), o total do aporte financeiro já é de
R$ 2.380.461.808,91 (dois bilhões, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sessenta e um mil,
oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Em 2016, o valor mensal do aporte financeiro era de mais de R$ 150 milhões. Com as
alterações feitas pela LC 112/2016, transferindo servidores do FUNPREV para o FINANPREV, a
arrecadação do FINANPREV aumentou e o valor do aporte foi reduzido para R$ 123 milhões em
janeiro/2017 e R$ 112 milhões em fevereiro e março/2017.
Com isso, demonstramos que o Estado do Pará vem adotando todas as medidas
legais possíveis para o correto enfrentamento da escassez de recursos. Entretanto, tais medidas
não são suficientes para fazer frente ao total de encargos, o que implica a manutenção da
situação de altíssimo déficit previdenciário.
Além de todos os demais argumentos já apresentados ao longo da presente peça
processual, o fato é que a economia estadual está em situação de claro e inequívoco
esgotamento dos Recursos financeiros.
A majoração do benefício dos Professores para todos os servidores inativos com
vencimento base atrelado ao Piso Nacional dos Professores — considerada a equivocada
interpretação da Lei nº 11.738/2008 e da decisão do STF conferida na petição inicial — acarretaria
um impacto financeiro do Fundo Previdenciário de R$ 344.696.015,25, conforme simulação
elaborada pelo setor técnico do Instituto, representada na tabela em anexa.
Assim, não bastasse a violação aos dispositivos constitucionais e legais já referidos, a
procedência do presente pedido — replicado em centenas de outros idênticos — implicaria em
considerável aumento do déficit previdenciário e poderia comprometer, de forma grave, a sanidade
das finanças do Estado do Pará, o que não se espera que venha a ser aceito pelo Judiciário.

B) NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DE VALORES
Pelo Princípio da Eventualidade, em caso de condenação, o IGEPREV ressalta que deve
ser proposto o respectivo pedido de cumprimento de sentença, para que a Fazenda Pública tenha
condições de analisar a eventual conta, posteriormente. Ademais, após a fixação do valor devido,
mister se faz a observância dos preceitos contidos no artigo 100 da Constituição federal.
Ainda, considerando a indisponibilidade do erário, desde já fica ressalvado que devem
ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, nos
autos de eventuais processos administrativos ou judiciais, nos quais tenha sido requerido o
benefício previdenciário em questão.
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C) JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DA NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS DA LEI 9.494/1997, EM SEU ART. 1º-F
Apenas por respeito ao princípio da eventualidade, mister requerer que, caso sejam
julgados procedentes os pedidos da autora – no que não se acredita – sejam fixados como
consectários da condenação, juros de mora (estes a partir da citação, à luz do art. 405, do CC/02)
e atualização monetária nos termos da Lei 9.494/1997 em seu art. 1o-F.
Com destaque de que, em relação aos juros, não foi declarado inconstitucional nas ADI’s
4.357 e 4.425 e relativamente à atualização monetária o foi apenas para os valores já inscritos em
precatórios, conforme vem sendo discutido no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), em
trâmite sob o rito da repercussão geral.
Quanto à indicação do IPCA-E como índice de eventual correção, destaca-se a
inviabilidade de sua utilização neste momento processual, pois o STF declarou inconstitucional
o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/1997 SOMENTE para os precatórios judiciais, o qual
determina que, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).
Os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade foram modulados e diferidos no
tempo, o que levou alguns julgadores a entenderem que, a partir de março de 2015 (data do
julgamento), é aplicável o IPCA-E mesmo para o período de condenação anterior à inscrição em
precatório.
Essa interpretação é equivocada.
No julgamento da Questão de Ordem, nas ADIs 4357 e 4425, nos dias 06 e
04/agosto/2015, foi estabelecido que o IPCA-E incide, exclusivamente, nos créditos em
precatórios.
Se ainda não foi expedida a ordem de pagamento, não se deve admitir a utilização
do IPCA, pois a declaração de inconstitucionalidade da lei, nesse aspecto, restringiu-se aos débitos
em precatório.
Eis o trecho do acórdão na ADI 4425 (publicada em 04.08.15), referente à modulação
dos efeitos da decisão do STF, onde se lê que o IPCA-e deve incidir apenas sobre precatórios
judiciais:
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários;
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D) IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CASO DE OBRIGAÇÃO
DE PAGAMENTOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Trata-se de caso em que há vedação para a concessão de tutela antecipada, por se tratar
de demanda de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.
O Art. 2º-B, da Lei 9.494/97 é muito claro ao estabelecer que “a sentença que tenha
por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada
após seu trânsito em julgado”.
Logo, inexistente qualquer fundamento legal que ampare a pretensão de concessão de
tutela antecipada. Além disso, todos os argumentos ora expostos justificam o integral
indeferimento do pleito formulado na petição inicial.

VI – CONCLUSÃO
Diante de todos os argumentos fáticos e jurídicos expostos, o IGEPREV requer:
1 – que o Estado do Pará seja chamado a compor a lide na qualidade de litisconsorte
passivo necessário, conforme disposto no art. 114, do CPC/2015 c/c art. 84, V, da Lei
Complementar estadual nº 39/2012.
2 - seja indeferido o pedido de antecipação de Tutela.
3 – no mérito, extrai-se do julgado proferido pelo STF na ADI n.º 4.167-DF que o piso
salarial do Magistério Público instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008 corresponde ao
“vencimento inicial” pago ao servidor ocupante do cargo, devendo corresponder ao valor
diretamente relacionado ao serviço prestado.
Considerando, contudo, que a conceituação definida pelo Supremo Tribunal Federal
não igualou o conceito de “piso salarial”, nem à “remuneração global”, nem a “vencimento base”,
devendo ser interpretada como sendo a “remuneração inicial” ou “padrão vencimental mínimo” a ser
pago aos cargos de uma determinada carreira.
Desse modo, considerando que os cargos que integram o Magistério Público Estadual
são de nível superior, remunerados, indistintamente, pelo padrão composto por vencimento base
+ gratificação de escolaridade, deve-se concluir que este conjunto remuneratório mínimo deve ser
considerado equivalente ao piso salarial de que trata a Lei Federal n.º 11.738/2008, o que vem
sendo respeitado pelo Estado do Pará, seja para servidores ativos, seja para os inativos, razão pela
qual deve ser julgado totalmente improcedente o pleito formulado na petição inicial.
4 – pelo Princípio da Eventualidade, em caso de condenação do IGEPREV – o que não
acreditamos que venha a ocorrer -, seja observado o último tópico da presente peça processual,
principalmente no que tange à proporcionalidade do piso salarial em relação à carga horária, caso
esta seja inferior a 200 hs., bem como, em caso de aposentadoria proporcional.
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5 - Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito.

Nestes termos, pede deferimento.
Belém/PA, 24 de outubro de 2019.
PROCURADORA
AUTÁRQUICA

[1] Importante registrar que a vinculação de piso salarial ao conceito de vencimento base seria no
mínimo contraditória, considerando entendimento assentado pelo STF na Súmula Vinculante n.º 16:
“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da
remuneração percebida pelo servidor público.”
Constituição Federal:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
(...)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
[2] Exceto aqueles que ainda ministram aulas com formação de nível médio na modalidade
normal, cargo em extinção na Rede Estadual.
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[3] Constituição Federal, art. 39, §1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
[4] Quanto ao art. 140, III do RJU/PA, para sua fiel interpretação, importante lembrar que houve
veto à criação de gratificações para cargos de nível médio e nível fundamental a quando da
edição da Lei n.º 5.810/94. Desse modo, a gratificação de escolaridade prevista no dispositivo –
que se aplica diretamente e de forma inerente aos cargos do Magistério – é devida aos cargos para
cujo provimento se exige a formação de nível superior, exatamente o caso do grupo de servidores
ora objeto de análise. Para melhor compreensão, transcrevo a redação original e razões de veto
dos incisos I e II do art. 140 do RJU, extraída do sítio eletrônico da Defensoria Pública do Estado
do Pará (http://www.defensoria.pa.gov.br/RJU%20Anotado.pdf):
“COMENTÁRIOS:
Redação original e razões do veto:
‘Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas
seguintes proporções:
I - na quantia correspondente a 20% (vinte por cento), ao titular de cargo cujo exercício a lei exija
habilitação correspondente à conclusão do primeiro grau do ensino oficial;
II - na quantia correspondente a 40% (quarenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício
a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial.’
RAZÕES DO VETO
O Projeto que submeti a Vossas Excelências não incluía os dispositivos vetados. Entendo que
deve ser mantida a gratificação de escolaridade do titular de cargo para cujo exercício a lei exija o
terceiro grau do ensino oficial, deixando-se a criação de novas gratificações de escolaridade para
o Plano de Cargos e Salários, previsto pelo art. 39 da Constituição Estadual, instrumento mais
adequado para melhor definir a matéria.
O veto visa resguardar o interesse público.”

Num. 13494084 - Pág. 24

ESTADO DO PARÁ
PODER JUDICIÁRIO
2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital
Processo
Classe
Assunto
Autora
Réu

:
:
:
:
:

8.14.0301
Procedimento Comum Cível
Piso Salarial
ALCEMIRA DE ARAÚJO DE MATOS
IGEPREV

DECISÃO-MANDADO

ALCEMIRA DE ARAÚJO DE MATOS ajuíza AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER (IMPLEMENTO DE PISO SALARIAL EM PROVENTOS) C/C
COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de IGEPREV,
visando à majoração de seus proventos de acordo com o piso salarial
nacional da educação básica (sendo o atual vencimento-base de 2019 o valor
de R$2.557,74), a que alega fazer jus, dado pertencer à carreira do magistério
estadual, bem como à condenação do Réu ao pagamento, em base retroativa,
das parcelas supostamente inadimplidas, aduzindo que não vem recebendo o
piso previsto na Lei nº 11.738/2008, juntando ao corpo de sua inicial cálculos
que se reportam ao período entre 2016 e julho/2019.
A tutela de urgência tem por objeto à imediata majoração de seus
proventos, sendo implementado o piso salarial nacional da educação básica.
Decido.
Entendo pela imp ossibilidad e de aco lh iment o da tutela
antecipatória pleiteada.
In casu, a antecipação dos efeitos da tutela, conforme requerida, tende
a esgotar, ainda que em parte, o objeto da demanda, haja vista que, se deferida,
gerará imediata repercussão financeira negativa ao requerido, e porquanto se
confunde com o próprio objeto do pedido mediato.
Ademais, a aplicação do instituto da antecipação de tutela contra a
Fazenda Pública nos casos de inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
públicos, encontra óbice, por expressa vedação legal, consoante o disposto no
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art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n°

Num. 12024121 - Pág. 1

9.494/97 e art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009.
Logo, a verossimilhança alegada, um dos quesitos autorizadores da
medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a
autorizar a antecipação pretendida, sendo prudente o estabelecimento do
contraditório para melhor elucidação dos fatos.
É dizer, consubstanciado nos documentos apresentados pela própria
parte autora, neste juízo de cognição primário, entendo não estarem presentes os
requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o
indeferimento da tutela de urgência pleiteada.
Diante das razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela
antecipada.
CITE-SE o Réu, eletronicamente, na pessoa de seu representante
legal (arts. 246, V, 242, §3°, do CPC), para, querendo, contestar o feito no
prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme dispõe o art. 335, III, c/c o art. 183, §1°
e art. 334, §4°, II, todos do CPC, ficando ciente de que a ausência de
contestação implicará revelia em seu efeito processual, tal como preceituam
os artigos 344 e 345 do mesmo Código.
Fica dispensada a designação de audiência de conciliação ou
mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334,
§4°, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.
Vindo aos autos resposta, certifique-se e, dê-se vista à parte Autora, por
meio de seu patrono, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, facultandolhe a indicação e justificação de provas (art. 350 e 351, do CPC).
Após, com ou sem réplica, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério
Público.
Servirá a presente decisão como Mandado de CITAÇÃO (Provimentos
n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).
Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99,
§§2° e 3°, ambos do CPC.
Cumpra-se, na forma da Lei 11.419/2006.
Belém, 9 de agosto de 2019.
JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital
Assinado Digitalmente
A5
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PETIÇÃO INICIAL EM ANEXO
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM-PA

ALCEMIRA DE ARAUJO MATOS, brasileira, professora aposentada, portadora do
RG nº XXXXXX PC/PA, e do CPF/MF nºXXXXX, residente e domiciliada aXXXXXXX,
neste

ato

representada

por

seus

advogados

infra-assinados,

vem

mui

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, PROPOR
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REAJUSTE DO PISO
NACIONAL DOS PROFESSORES C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
em face do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO
DO PARÁ, Autarquia Estadual, criada pela Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro
de 2002, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.873.910/0001-00, com sede na Avenida Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré,
Belém-PA, CEP 66.040-020, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – PRELIMINARES

I.1 - DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A requerente é aposentada e se vale dos seus rendimentos para
subsistência e manutenção, sendo responsável pelo sustento de dois de seus filhos
e suas respectivas famílias, que se encontram desempregados no momento, situação
comum na sociedade atual, não possuindo condições de arcar com custas processuais
e honorários advocatícios oriundos desse processo, sem prejuízo do
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seu sustento e dos seus, por ser pobre no sentido da lei, conforme declaração em
anexo.

Assim, conforme previsão do art. 5º, XXXIV e LXXIV, da CRFB/88 e do
artigo 98 e seguintes do CPC, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
I.2 - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA

A autora está atualmente com 70 (setenta) anos, sendo pessoa idosa,
conforme documentos pessoais comprobatórios em anexo, razão pela qual requesta
a prioridade da tramitação da presente demanda, nos termos do art. 71 do Estatuto do
Idoso – Lei nº 10.741/2013 e do art. 1.048, I, do CPC.
I.3 - DA NECESSIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

A medida antecipatória, objeto de liminar, representa providências de
natureza emergencial, uma vez que a autora, por ser aposentada com avançada idade
e necessidades expoentes de manutenção e sobrevivência, necessita contar com
todos os recursos possíveis em vida.
O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a Tutela Provisória,
pode ser motivada em Urgência ou Evidência. Na presente ação, encontram-se
preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, dispostos
no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança das alegações
e fundado receio de dano irreparável.

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os

Num. 12022249 - Pág. 2

danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Necessário se faz o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
pretendida nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, sem a oitiva
da parte adversa a fim de não restar inútil o provimento definitivo pretendido.
O perigo de dano ou risco de resultado útil do processo fica caracterizado
no que se refere ao não pagamento ao longo dos anos do valor legal de salário base,
diminuindo significativamente o poder financeiro da autora, e que pela idade avançada,
deve a autora poder gozar dos benefícios, EM VIDA, que lhe são permitidos, através
do ressarcimento da importância anteriormente negada.
DIDIER JUNIOR (p. 595, 2015) em magistral lição, versa sobre o
requisito da probabilidade do direito, explicando que:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito.
O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

Quanto ao Requisito do Perigo da demora, DIDIER JÚNIOR (p. 597,
2015) assim leciona:

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

Nesse sentido, para que haja eficácia da medida é necessário o
deferimento da presente TUTELA ANTECIPADA, no sentido que a parte ré faça a
correção do valor do salário ao piso nacional dos professores.

Como visto, a autora possui cristalino direito à concessão da tutela
antecipatória, em face da robustez de suas alegações, baseado em imensa
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legislação específica, além da proteção Constitucional, sem ter de sujeitar-se aos
abusos e constrangimento perpetrado pela adversa.

II – DOS FATOS

A autora é professora aposentada da rede estadual de ensino do estado
do Pará, onde possuía duas matrículas, com remunerações mensais de R$ 7.410,27
(sete mil, quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos) e R$ 9.770,87 (nove mil,
setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), a título de vencimento base,
conforme comprovantes em anexo.
Quando da aposentadoria, a autora exercia o cargo de Professor Classe
I e era lotada na Secretaria de Estado de Educação no município de Abaetetuba, tendo
duas matrículas e com as seguintes especificações: a matrícula 596353-01, o cargo
tinha o código GEP-M-AD4-401, ref. II, 1º grau, com aposentadoria autorizada pela
portaria nº 3132 de 22 de julho de 1996 da Secretaria de Estado de Administração do
governo do Estado do Pará e a matrícula 596353-03,o cargo tinha o código GEP-MAD4-401, ref. I, com aposentadoria autorizada pela portaria nº 3538 de 03 de Outubro
de 1997 da Secretaria de Estado de Administração do governo do Estado do Pará,
portarias anexadas ao processo.
A luta pela implantação do piso nacional dos professores, uma forma
de reconhecimento do real valor dessa classe tão especial e há muito renegada, veio
com a instituição do piso nacional pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, mas que somente foi constituído após a aprovação e vigência da Lei Federal
nº 11.738 de 16 de julho de 2008, quando foi efetivamente criado o piso nacional.
Ao longo de todos os anos que labutou e mesmo depois de passou para
o grupo dos inativos, requerendo sua aposentadoria, a autora nunca recebeu o valor
do piso nacional.
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Se a lei foi instituída, e considerada constitucional pelo STF, com
acórdão de 27/04/2011, é justo e necessário que o réu cumpra o determinado pela lei,
e assim pague a diferença entre o efetivamente pago e o piso nacional, pelo menos
referentes aos períodos de prescrição quinquenal, ou seja, referentes aos últimos
cinco anos.
Isto posto, requer apenas o cumprimento da lei nº 11.738, aumentando
o salário base da autora para o piso salarial nacional dos professores, e consequentes
reflexos.

III – DO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

O piso salarial dos professores da educação básica foi estabelecido pela
Lei 11,738/2008, cumprindo determinação da Constituição Federal no artigo 60, III,
“e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como segue:
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 nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.

Importante ressaltar que o valor previsto em lei é referente ao ano de
2008, que foi corrigido durante todos os anos subsequentes tendo hoje, em 2019, o
valor de R$ 2.557,74 (dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro
centavos).

A atualização do piso é devidamente prevista pela lei 11.738 em seu
artigo 5º:
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
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anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino
fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no
11.494, de 20 de junho de 2007.

A atualização para o ano de 2019 segue a legislação vigente, refletindo
a variação ocorrida no VAA definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) de 2018, em relação ao valor de 2017. Dessa forma, o cálculo é
feito com a variação entre a Portaria Interministerial MEC/MF nº 6, de 26 de dezembro
de 2018, com VAA de R$ 3.048,73, e a Portaria Interministerial MEC/MF nº 08, de 29
de novembro de 2017, com VAA de R$ 2.926,56. Com o cômputo, o MEC chegou à
variação de 4,17%, que deve ser aplicada ao valor do Piso Salarial Profissional
Nacional (PSPN) do ano anterior, neste caso em 2018, de R$ 2.455,35.
A Lei do Piso Nacional dos professores foi alvo da ADI 4167/2008 (Ação
direta de Inconstitucionalidade). Porém, em acórdão, a referida lei foi julgada
constitucional, declarando constitucional o piso dos professores da educação básica,
com vigência a partir de 27/04/2011, na data do julgamento de mérito desta ação direta
de inconstitucionalidade.
A tentativa frustrada dos gestores estaduais e municipais baseava-se no
alegado temor de desequilíbrio das finanças públicas locais, dado que a declaração
de constitucionalidade teria surpreendido os entes federados.

IV – DO VALOR DEVIDO – PAGAMENTO PISO NACIONAL

O preconizado pela lei 11.738/2008 vem sendo frontalmente atacado,
quando o réu não cumpre o determinado pela lei.

A lei que institui o piso nacional é de julho/2008 e somente em abril/2011
é que o Supremo Tribunal Federal julgou-a constitucional, tornando-a eficaz, ou seja,
os gestores tiveram mais de 03 (três) anos para se ajustarem ao decidido, quando
deveriam ter se preparado para fazer frente aos gastos
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determinados pela Lei do Piso, seguindo os princípios orçamentários públicos da
oportunidade e da prudência.

Concordo com o Ministro Joaquim Barbosa, que em seu voto no
julgamento da ADI 4167, em Embargos de terceiros, delimita que:

O pedido para modulação temporal dos efeitos da decisão
indiretamente declaratória de constitucionalidade tem o nítido propósito
de deslocar uma típica discussão institucional de âmbito administrativo
e legislativo para o Judiciário. Se for necessário o reforço financeiro
proveniente dos recursos da União, ou a dilação do prazo para início da
exigibilidade dos aumentos, essa discussão deve ser iniciada e
concluída entre os chefes dos Executivos (reforço orçamentário) e entre
o Legislativo local e Federal (dilação do prazo para início da vigência).

Temos que um escalonamento, um período de adaptação para os
Estados, foi proporcionado, porém todos eles já foram ultrapassados e ocumprimento
da lei continua sendo negligenciado, em total desrespeito a quem efetivamente produz
e merece o reconhecimento do seu valor.

Em especial, referimo-nos a previsão em regramento ordinário do
Ministério da Educação, que estabelece o rito para exame dos pedidos de reforço
orçamentário para custeio das despesas criadas com a Lei do Piso, a Portaria MEC
213/2011. Não há indicação objetiva de que esse instrumento se mostre inadequado
ou inválido para promover o reforço orçamentário que os estados-embargantes
entendem devido.
Portaria MEC nº 213, de 02 de março de 2011.
Aprova a Resolução nº 5, de 22 de fevereiro de 2011, da Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 12, § 2º, da Lei nº 11.494,
de 20 de junho de 2007, resolve:
Art. 1º Fica aprovada a anexa Resolução nº 5, de 22 de fevereiro de
2011, da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade, nos termos do art. 13, III, da Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007, para vigência no exercício de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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FERNANDO HADDAD

ANEXO
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011.
COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL DE FINANCIAMENTO
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
[...]
considerando que a parcela da complementação da União ao
FUNDEB prevista no art. 7º da Lei nº 11.494, de 2007, poderá,
alternativamente, ser destinada à integralização do valor do piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, na forma do art. 4º da Lei nº 11.738,
de 16 de julho de 2008; resolve:
Art. 1º A parcela da complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, prevista no
art. 7º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, deverá ser
destinada à integralização do valor do piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica, na forma do art. 4 da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008,
na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, na legislação ordinária
aplicável e nesta Resolução.
Parágrafo único. A complementação, na forma e no limite disposto
no caput, limitar-se-á aos entes federativos que demonstrarem
indisponibilidade orçamentária vinculada ao atendimento da Lei nº
11.738, de 16 de julho de 2008.

O Ministério da Educação, através do Fundeb – Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de
Educação, tem como objetivo garantir o pagamento acima mencionado, o que tem
previsão legal nos artigos 13, III e 22 da Lei 11.494/2007:

Art. 13. No exercício de suas atribuições, compete à Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade:
I - especificar anualmente as ponderações aplicáveis entre diferentes
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação
básica, observado o disposto no art. 10 desta Lei, levando em
consideração a correspondência ao custo real da respectiva etapa e
modalidade e tipo de estabelecimento de educação básica, segundo
estudos de custo realizados e publicados pelo Inep;
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II - fixar anualmente o limite proporcional de apropriação de recursos
pelas diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de
ensino da educação básica, observado o disposto no art. 11 desta Lei;
III - fixar anualmente a parcela da complementação da União aser
distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados
para a melhoria da qualidade da educação básica, bem como
respectivos critérios de distribuição, observado o disposto no art.
7º desta Lei;
Art. 22 Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais
dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na
rede pública.

Isto posto, resta demonstrado que o piso nacional dos professores da
educação básica deve ser respeitado e sua implementação seja imediata,
principalmente pelo fato de haver previsão legal pelo Ministério da Educação,
ressarcindo, por mais que tardiamente, a quem já muito contribui para o crescimento
da nação.
Sendo assim, a autora, que é professora, fazendo jus ao piso salarial em
questão, requer o pagamento da diferença com base no piso salarial. Com base nos
valores do piso salarial nacional apresentamos planilha com as diferenças negadas
pelo réu, que deverão ser restituídas, o mais urgente possível.
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PLANILHA DE REAJUSTE PARA O PISO SALARIAL NACIONAL
Benefic.: ALCEMIRA DE ARAUJO MATOS
Cargo: Professor Classe I

2019

2018

2017

2016

REFERÊNCIA
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13º
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13º
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13º
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL

Matrícula: 59635301

Valor Base
Aula Suplementar Gratif. Magistério Gratif. Escolaridade
Data ref 2019
Data ref 2019
Data ref 2019 Data ref 2019
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 1.993,26 505,99 533,84 239,50 252,71 1.916,02 2.021,68
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.145,54 505,99 574,54 239,50 272,01 1.916,02 2.176,06
1.889,03 2.291,65 505,99 613,63 239,50 290,53 1.916,02 2.324,22
1.889,03 2.291,65 505,99 613,63 239,50 290,53 1.916,02 2.324,22
1.889,03 2.291,65 505,99 613,63 239,50 290,53 1.916,02 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.291,65 521,17 613,63 246,69 290,53 1.973,50 2.324,22
1.945,70 2.387,22 521,17 639,34 246,69 302,66 1.973,50 2.421,25
1.945,70 2.387,22 521,17 639,34 246,69 302,66 1.973,50 2.421,25
1.947,85 2.387,22 521,75 639,91 246,96 302,71 1.975,68 2.421,70
1.947,85 2.387,22 521,75 639,91 246,96 302,71 1.975,68 2.421,70
1.947,85 2.387,22 521,75 639,91 246,96 302,71 1.975,68 2.421,70
1.984,62 2.387,22 531,60 639,73 251,62 302,70 2.012,98 2.421,56
1.984,62 2.387,22 531,60 639,73 251,62 302,70 2.012,98 2.421,56

CPF:

012.681.802-97

Ad. Tempo Serviço
Valor Total
Diferença
Data ref 2019
Data ref 2019 Valor
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.640,82 7.053,34 7.442,31 388,97
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 2.842,48 7.053,34 8.010,63 957,29
2.502,80 3.036,02 7.053,34 8.556,05 1.502,71
2.502,80 3.036,02 7.053,34 8.556,05 1.502,71
2.502,80 3.036,02 7.053,34 8.556,05 1.502,71
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.036,02 7.264,94 8.556,05 1.291,11
2.577,88 3.162,76 7.264,94 8.913,23 1.648,29
2.577,88 3.162,76 7.264,94 8.913,23 1.648,29
2.580,73 3.163,35 7.272,97 8.914,89 1.641,92
2.580,73 3.163,35 7.272,97 8.914,89 1.641,92
2.580,73 3.163,35 7.272,97 8.914,89 1.641,92
2.629,45 3.163,17 7.410,27 8.914,38 1.504,11
2.629,45 3.163,17 7.410,27 8.914,38 1.504,11
T O T A L --->
46.151,17

Num. 12022249 - Pág. 10

PLANILHA DE REAJUSTE PARA O PISO SALARIAL NACIONAL
Benefic.: ALCEMIRA DE ARAUJO MATOS
Cargo: Professor Classe I

2019

2018

2017

2016

REFERÊNCIA
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13º
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13º
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13º
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL

Valor Base
Data ref 2019
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 1.922,08
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.068,92
1.812,89 2.209,82
1.812,89 2.209,82
1.812,89 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.209,82
1.867,27 2.301,97
1.867,27 2.301,97
1.868,94 2.301,97
1.868,94 2.301,97
1.868,94 2.301,97
1.904,65 2.301,97
1.904,65 2.301,97

Matrícula: 59635303

Aula Suplementar Gratif. Magistério Gratif. Escolaridade
Data ref 2019
Data ref 2019 Data ref 2019
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.538,11 326,32 346,02 2.610,56 2.768,15
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.654,95 326,32 372,39 2.610,56 2.979,10
1.450,31 1.768,59 326,32 397,84 2.610,56 3.182,73
1.450,31 1.768,59 326,32 397,84 2.610,56 3.182,73
1.450,31 1.768,59 326,32 397,84 2.610,56 3.182,73
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.766,67 336,11 397,65 2.688,86 3.181,19
1.493,81 1.840,22 336,11 414,22 2.688,86 3.313,75
1.493,81 1.840,22 336,11 414,22 2.688,86 3.313,75
1.495,15 1.841,99 336,41 414,40 2.691,27 3.315,17
1.495,15 1.841,99 336,41 414,40 2.691,27 3.315,17
1.495,15 1.841,99 336,41 414,40 2.691,27 3.315,17
1.523,72 1.841,99 342,84 414,40 2.742,70 3.315,17
1.523,72 1.841,99 342,84 414,40 2.742,70 3.315,17

CPF:

012.681.802-97

Ad. Tempo Serviço
Valor Total
Diferença
Data ref 2019
Data ref 2019 Valor
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.287,18 9.300,12 9.861,54 561,42
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.537,68 9.300,12 10.613,04 1.312,92
3.100,04 3.779,49 9.300,12 11.338,47 2.038,35
3.100,04 3.779,49 9.300,12 11.338,47 2.038,35
3.100,04 3.779,49 9.300,12 11.338,47 2.038,35
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.777,67 9.579,08 11.333,00 1.753,92
3.193,03 3.935,08 9.579,08 11.805,24 2.226,16
3.193,03 3.935,08 9.579,08 11.805,24 2.226,16
3.195,89 3.936,77 9.587,66 11.810,30 2.222,64
3.195,89 3.936,77 9.587,66 11.810,30 2.222,64
3.195,89 3.936,77 9.587,66 11.810,30 2.222,64
3.256,96 3.936,77 9.770,87 11.810,30 2.039,43
3.256,96 3.936,77 9.770,87 11.810,30 2.039,43
T O T A L --->
63.219,77
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Como demonstrado acima, o réu deixou de pagar a autora o valor de
R$ 46.151,17 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e dezessetecentavos)
referentes a matrícula nº 596353-01 e R$ 63.219,77 (sessenta e três mil, duzentos e
dezenove reais e setenta e sete centavos) referentes a matrícula nº 596353-03, sem
os devidos cálculos de juros e correção monetária, que deverão ser matéria de decisão
desse douto juízo, sedo esses valores calculados somente até a presente data, sem
considerar as diferenças vincendas durante o andamento do processo em epígrafe,
que deverão ser incrementadas em fase de execução, se assim o magistrado decidir.
Nesse sentido, são precedentes sobre o tema:

MUNICÍPIO DE CANGUÇU. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO
NACIONAL SALARIAL PROFESSORA. Situação em que os
documentos juntados ao processo demonstraram que a autora recebia
valores inferiores ao valor do piso nacional acrescido dos valores
decorrentes da classe e níveis. Recurso da reclamante a que se dá
parcial provimento.
(TRT-4 - RO: 00209586320175040102, Data de Julgamento:
31/05/2019, 9ª Turma)
e,
PROFESSOR - PISO SALARIAL NACIONAL - O piso salarial dos
professores não pode ser inferior àquele fixado como "piso salarial
profissional nacional", nos exatos termos do art. 2º, § 1º, da Lei Federal
nº 11.738/2008. Comprovado que a parte obreira percebeu valores
inferiores ao piso, acertada a sentença que determinou opagamento
das diferenças salariais relativas aos meses em que o Município deixou
de implementar os reajustes na remuneração da parte reclamante.
(TRT-22 - RO: 000002067920165220110, Relator: Liana Chaib, Data
de Julgamento: 21/11/2017, SEGUNDA TURMA)
e,
MUNICÍPIO DE PELOTAS. PROFESSOR. PISO NACIONAL.
DIFERENÇAS SALARIAIS. É devido o piso salarial nacional para o
Magistério Público da educação básica, nos termos da Lei nº 11.738/08,
considerado em relação ao vencimento do servidor, a contar de
27.04.2011, conforme a modulação dos efeitos procedida pelo STF, no
julgamento da ADI nº 4.167/DF.
(TRT-4 - RO: 00210853520165040102, Data de Julgamento:
17/03/2017, 10ª Turma)
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e,
APELAÇÃO - PISO SALARIAL NACIONAL - PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - ÍNDICE DE REAJUSTE REFLEXO NAS CLASSES DAS DEMAIS CARREIRAS IMPOSSIBILIDADE. 1) A Lei nº 11.738/2008, regulamentando o art.
206, VIII, da CF, instituiu o piso salarial profissional nacional para o
magistério público da educação básica, devendo ser ele o valor mínimo
a ser observado pelos entes federativos quando da fixação do
vencimento inicial das carreiras; 2) O piso salarial é o valor mínimo
que os profissionais do magistério da educação básica, em início de
carreira, deverão receber; 3) A Lei nº 11.738/2008 não garantiu reajuste
geral para toda a carreira, pois não determinou a incidência escalonada
com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da
carreira do magistério; 4) Somente tem direito ao aumento o profissional
que se encontra na classe inicial, e tal aumento só incidirá no
vencimento básico; 5) Os demais professores que se encontravam em
outras classes da carreira e que, por isso, já recebiam vencimento
básico superior ao piso, não são beneficiados pela lei do piso nacional;
6) A Lei Municipal nº 395/2011, que organiza o plano de cargos,
carreira e salários dos profissionais da educação do Município de
Laranjal do Jari, não estabeleceu que as classes mais elevadas da
carreira do magistério elocal serão influenciadas pelo reajuste do piso
salarial nacional; 7) Precedentes do STJ; 8) Apelo conhecido e não
provido.
(TJ-AP - APL: 00014818620188030008 AP, Relator: Desembargador
MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Tribunal)
e,
AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. PROFESSORA INATIVA E
INTEGRANTE DO QUADRO DE MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PISO NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. PRELIMINAR. PEDIDO
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TRÂMITE DE
DEMANDAS COLETIVAS. DESNECESSIDADE. ADI N. 4.167/DF.
DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL COM BASE NO
VENCIMENTO, A PARTIR DE 27.4.2011. COBRANÇA DA
DIFERENÇA ENTRE OS VENCIMENTOS PERCEBIDOS E O PISO
SALARIAL NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VENCIMENTO INFERIOR AO PISO. ART. 2º,
§
4º,
DA
LEI
11.738/2008.
DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DESTE
TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
ANCORADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS CORTES
SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. ART. 932, VIII, DO CPC E ART.
36, XVII, B, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. "A
Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial
das carreiras do magistério público da educação básica deve
corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a
fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo
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determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo
imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente
ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações
locais" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). [...]"
(TJ-SC - AGV: 00633209220128240023
Capital 006332092.2012.8.24.0023, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de
Julgamento: 28/06/2018, Quarta Câmara de Direito Público)
e,
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO.
DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO. PISO SALARIAL
MAGISTERIO. PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO INFERIOR
AO PISO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. SUCUMBENCIA RECIPROCA
DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
Trata-se de agravo interposto com amparo no § 1º do art. 557, do CPC,
em face da Decisão Monocrática proferida na Apelação que negou
seguimento ao apelo do ora agravante, e deu provimento ao apelo da
ora agravada. Argumenta o agravante: da possibilidade de pagamento
proporcional ao valor do piso salarial, diferentemente do raciocínio da
decisão agravada; do equivoco da decisão guerreada, quanto ao termo
inicial para pagamento que deve ser o de 27.04.2011; e da
necessidade de condenação recíproca em sucumbência. Cinge-se a
controvérsia acerca do pagamento de verbas devidas pelo Município
de Sairé em decorrência da não implementação, no contracheque da
apelada, do Piso Nacional do Magistério, a ser pago desde a publicação
da Lei Federal nº 11.738/2008. A Lei 11.738/2008, que regulamenta a
norma constitucional disposta no art. 60, III, e, do ADCT, instituiu o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica e tem como finalidade valorizar uma função
intrinsecamente associada à Dignidade Humana, nos termosdo art.
205 c/c art. 206, V, da Constituição da Republica Federativado Brasil.
Depreende-se, portanto, que a Lei 11.738/2008 tem por objetivo efetivar
o princípio constitucional da valorização dos profissionais da educação
escolar, expressamente previsto no art. 206, V, da CF/88. Não há
divergência sobre a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008,
e nem poderiam, pois, a questão já foi resolvida ADI Nº 4.167 - DF, cuja
ementa colaciono:
[...]
Assim, por haver professores numa mesma situação jurídica, mas
com jornadas diversas, o Município deve, a fim de preservar a isonomia
e a proporcionalidade, pagar a mais de forma proporcional àquele
professor cuja jornada é maior do que a do servidor que possui a
menor jornada e recebe o piso salarial na forma do art. 2º, § 1º, da Lei
11.738/08. Aplicar o instituto da proporcionalidade para burlar piso
salarial fixado em Lei, configura verdadeiro desrespeito aos Princípios
Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Valorização dos
Profissionais da Educação Escolar, bem como à própria finalidade da
Lei nº 11.738/08. Resta patente o direito da parte autora de perceber
a remuneração correspondente ao valor do piso salarial nacional, sem
qualquer redução ou proporcionalidade,
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devendo o município pagar os valores referentes aos reajustes anuais
do piso salarial nacional do magistério público, devidos em razão da Lei
Federal nº 11.738/2008, condicionado à demonstração de pagamento
a menor, na fase de liquidação, conforme os parâmetros estabelecidos
pelo Supremo Tribunal Federal. Diante disso e das balizas já indicadas,
faz jus a apelada às diferenças salariais a serem pagas pela edilidade
cuja apuração se dará em liquidação de sentença, observando os
critérios estabelecidos na fundamentação do decisum recorrido. No que
respeita aos argumentos utilizados para a pretensa condenação
sucumbencial recíproca, tenho que os mesmos não prosperam uma vez
que diante de toda a fundamentação exposada no decisum agravado
e que oraé ratificada, vê-se que sucumbente somente foi a edilidade
apelante e ora agravante. Inexiste qualquer fato novo capaz de
suplantar a decisão tomada por esta Relatoria. À unanimidade de votos,
foi negado provimento ao Recurso de Agravo.
(TJ-PE - AGV: 3661161 PE, Relator: Rafael Machado da Cunha
Cavalcanti, Data de Julgamento: 07/08/2015, 4ª Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 21/08/2015)

Esses valores fazem sensível diferença no cotidiano da autora, que como
informamos, é aposentada e vive dos frutos da sua aposentadoria para manter-se e
ter dignidade na vida pós-produtiva.
Requer, a autora, a condenação do réu a efetuar o pagamento urgente
do valor não pago ao longo de todos esses anos, que importam no valor de R$
109.370,94 (cento e nove mil, trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos),
como recomposição do salário ao piso nacional de salários e a efetivação do valor do
piso para os salários vincendos.

V – DOS PEDIDOS / REQUERIMENTOS

Diante do exposto, serve a presente ação para REQUERER a V. Exa.:

a) Seja deferido o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98, CPC;
b) A citação do réu por meio postal, nos termos do artigo 246, I, CPC;
c) O deferimento da antecipação da tutela, para fins que seja determinada a
imediata implementação do piso salarial nacional a autora;
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d) A designação de audiência prévia de conciliação, nos termos do art. 319, VII, CPC;
e) A TOTAL procedência da ação, para determinar a observância do valor do piso
nacional salarial dos professores a autora, para o próximo pagamento mensal
(setembro de 2019) e os demais subsequentes, até o final da relação;
f) CUMULATIVAMENTE, seja condenado o réu ao pagamento dos retroativos com
base no piso nacional salarial dos professores de cada ano, cumulando com
atualização dos valores na incidência de juros e correção monetária;
g) Seja condenado o réu ao pagamento das custas processuais que a demanda por
ventura ocasionar, bem como as que se fizerem necessárias, conforme arbitrados
por esse D. Juízo; e ainda arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais
em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º,CPC;
h) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente
pela via documental anexa, e as que por ventura vierem a surgirno decorrer do
processo, bem como, provas testemunhais a serem indicadas em momento
oportuno.
Dá-se à presente causa, o valor R$ 151.893,32 (cento e cinquenta e
um mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).
Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Belém-Pa, 09 de Agosto de 2019.

ADVOGADA
OAB/PA nº XXX

ADVOGADO
OAB/PA nº XXXX
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