
Vistos etc.

1. MARIA DE JESUS SOUSA, já qualificada, ajuizou AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO
NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA COM PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA DE EVIDÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES
ATRASADOS em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ - IGEPREV, aduzindo, em síntese:

2. Que é professora aposentada e que recebe seus proventos junto ao
IGEPREV em descompasso com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que declara
constitucional a Lei Federal nº 11.738/2008 que fixou o piso salarial dos professores com base no
vencimento e não na remuneração global.

3. Pugna, ao final, pela total procedência da ação para que seja
determinado ao IGEPREV que proceda à correção dos proventos da autora de acordo com o piso
salarial do magistério, bem como realize o pagamento dos valores retroativos, observada a
prescrição quinquenal.

4. O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

5. Irresignada, a autora interpôs Agravo de Instrumento.

6. Devidamente citado, o INSTITUTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV apresentou contestação.

É o Relatório. DECIDO.

7. Trata-se de ação ordinária o em que pretende a autora a correção de
seus proventos de acordo com o piso salarial do magistério, bem como a condenação do
IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

8. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento acerca da
matéria, no sentido de entender constitucional a lei federal que fixou o piso salarial dos
professores com base no vencimento e não na remuneração global, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE
COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS
FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO
MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.
ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto
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desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação
escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da
Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos
professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos
professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema
educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao
trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da
carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.(ADI 4167, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT
VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)
 - grifo nosso

9. Desta forma e, por se tratar de verba de caráter alimentar, não há
justificativa para o não pagamento do piso de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo,
caracterizando-se, outrossim, tal prática, claro propósito procrastinatório do réu no cumprimento
da Lei.

10. Ademais, a priorização da educação – e em consequência do
Magistério –, entendida como política a ser perseguida por todas as esferas de governo, não se
coaduna com a postergação do implemento do piso salarial devido aos professores do ensino
médio.

Do índice de correção monetária e juros a serem aplicados

11. Após o julgamento da ADI 4425 e 4357/DF, em 14/03/2013, pelo STF,
e da decisão que modulou seus efeitos, em 25/03/2015, tem-se entendido que os débitos da
Fazenda Pública estão sujeitos a correção monetária e juros de mora da seguinte forma:

12. Até 29/06/2009, a atualização monetária e incidência de juros
moratórios contra a Fazenda deve seguir a legislação vigente à época, ou seja, atualização com
base nos índices fornecidos pelos Tribunais e juros de mora 0,5% ao mês, até 10/01/2003, e de
1% ao mês a partir de 11/01/2003, de acordo com o art. 406 do NCC e art. 161, §1º do CTN;

13. A partir de 30/06/2009 até 25/03/2015, data da entrada em vigor da Lei
11.960/09, aplica-se o art.1-F da Lei nº 9494/97, ou seja, a atualização monetária deverá ser feita
pela TR e os juros moratórios nos mesmos moldes dos aplicados à caderneta de poupança. Estes,
são de 0,5% ao mês, até 13/05/2012, data da MP 567, convertida na Lei 12.703/12; e atreladas ao
valor da SELIC, de acordo com a nova redação do art. 12 da Lei 8177/91, dada Lei 12.703/12;

14. A partir de 25/03/2015, data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357
e 4425 pelo STF, a atualização monetária será feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e os juros moratórios, para os débitos não tributários, pela poupança e, para os
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débitos tributários, pela SELIC;

15. A utilização do IPCA-e decorre do entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp 1270439/PR e da decisão de modulação dos efeitos.

Da liquidez da sentença

16. Segundo estabelecido no art. 38, parágrafo único, da Lei 9099/95, não
se admite, em sede de Juizado, sentença que não seja líquida. Há que se observar, entretanto, que,
segundo a jurisprudência assente, a necessidade de meros cálculos não torna a sentença ilíquida.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS
RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS PARA SE
CHEGAR AO VALOR DEVIDO PELO INSS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIMITE DE
ALÇADA ESTABELECIDO PARA AS AÇÕES COM TRÂMITE NO JEF. LIQUIDEZ DA
SENTENÇA.

(...)

3. Os fundamentos constantes do acórdão recorrido, proveniente da 1ª Turma Recursal/MG, hoje
não mais encontram guarida no âmbito daquele Colegiado, o qual, apreciando em data recente
caso semelhante, assim concluiu: "Considerando que, conforme documentos juntados aos autos,
o companheiro da Autora recebia benefício de valor mínimo e que, por conseguinte, para se
chegar ao total devido pelo INSS são necessários meros cálculos aritméticos, é incabível a
anulação da sentença por iliquidez. Fácil ver, no caso, que na época da prolação da sentença a
condenação não superou o limite de 60 salários mínimos" (Recurso nº 2003.38.00.813816-7,
julgado em 30.03.2005).

(...) (Processo nº 2003.38.00.708350-4, Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência/JEF
da 1ª Região, Rel. Ricardo Machado Rabelo. j. 13.05.2005, DJ 20.09.2005).”

17. Este Juizado, infelizmente, ainda não dispõe de um setor de cálculos,
apesar dos esforços já expendidos para sua instalação, o que não se tornou efetivo até o momento
ante às evidentes dificuldades por que passa a Administração Pública.

18. Por estas razões e ante o princípio da celeridade que rege o judiciário e
em especial os Juizados, deixo de efetuar os cálculos necessários à apuração do valor devido,
fornecendo-se, entretanto, os parâmetros necessários para que a ele se chegue.

19. ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS
EXPENDIDAS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR O
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV A
PROCEDER À CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA AUTORA DE ACORDO COM O PISO
SALARIAL DO MAGISTÉRIO E AO PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO
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PERÍODO DE 17.11.2012 ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, valor este que deverá
ser corrigido nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I do CPC.

20. PRIC.

21. Oficie-se à Turma Recursal informando que o feito já fora sentenciado.

22. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2018.

Cláudio Hernandes Silva Lima

Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém
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