
ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE SÃO LUÍS 

JUÍZO DE DIREITO DA P VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

AÇÃO ORDINÁRIA 

Processo n.°: 10426-93.2015.8.10.0001 (11250/2015) 

	

Autor: Sindicato dos Profissionais do Ensino Público Municipal 	São Luís - 
SINDEDUCAÇÃO 

Réu: Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Às - IPAM 

SENTENÇA 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DEIAZER, com 
pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo SINDIATO DOS 
PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - 

SINDEDUCAÇÃO, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASISTÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - IPAM, ambos devidamente qua ificados na 

inicial. 

Afirma o autor que fora deferida, nos autos do processo n° 
13720/2008, que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública, a 

implantação da gratificação prevista no artigo 66, § 2°, da Lei .728/1985 
nos vencimentos dos professores municipais, onde se estabeteu. que a 
gratificação de um salário mínimo obtida em razão do tempo derviço - 24 

(vinte e quatro) anos de carreira no magistério da rede pública municipal de 
São Luís - não viola a Constituição Federal, especialmente por p1e o salário 

mínimo previsto na Lei Municipal n° 2.728/85, não é indexador,l 4nas apenas 
quantificador no momento da única incidência da gratificação er1Ireferência. 

	

Entretanto, por não ter o Instituto de Previdência 	ssistência 

do Município de São Luís - IPAM participado daquela relação processual, 
alega que não se pode cobrar a implantação da referida gra i icação aos 
proventos de inatividade, motivo pelo qual busca pelo present x rocesso a 
condenação da autarquia previdenciária municipal na obrigaçã e instituir 
gratificação citada. 

Com a inicial juntou procuração e documentos às fls. 117/102. 
Decisão indeferindo o pedido de tutela de urgê ncia às fis. 

104/107. 

Em que pese devidamente citado, o Instituto de r vidência e 
Assistência do Município de São Luís - IPAM não apresentou mntestação, 
conforme certidão de fl. 162. 

~9 — Ç------ 
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Encaminhados os autos ao Ministério Público Estadual, este 

emitiu parecer às fls. 164/168, informando que não possui interesse em 

intervir no feito. 

Intimadas as partes para produção de provas e apresentação de 
pontos controvertidos, apenas a parte autora peticionou às fls. 174/175, 
colacionando mídia com a lista de servidores admitidos antes de 06/04/194 
(fl. 177). Silente a parte requerida, conforme fl. 179v. 

É o relatório. 

DECIDO. 

Cumpre observar que o ordenamento jurídico brasileiro permite 
que o juiz conheça diretamente do pedido, proferindo sentença, nos casos 
em que a controvérsia gravite em torno de questão eminentemente de direito 
ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 
audiência. Desse modo, cabível é o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 
355, 1), o que ora faço, em atenção aos princípios da economia e da 
celeridade processuais. 

Inicialmente cabe reafirmar a legitimidade da parte autora para 
a causa, tendo em vista que o art. 8°, inciso III, da Constituição Federal 
outorga ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 

Quanto ao mérito, percebo que pretende o autor a incorporação 
aos proventos de aposentadoria dos substituídos da gratificação no valor de 
um salário mínimo prevista no artigo 66, § 2°, da Lei 2.728/1985, nos 
seguintes termos: 

Artigo 66. Os vencimentos do pessoal do magistério 
constituem-se de: 

(. 

§ 2° - A classe D refere-se ao profissional do magistério que, ao 
completar 24 (vinte e quatro) anos de carreira, terá adicionado 
aos seus vencimentos 1 (um) salário-mínimo vigente, 
independente da avaliação do curriculum vitae. 

Ressalto que tal dispositivo da Lei 2.728/1985 fora declarado 
constitucional pelo C. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, in verbis: 
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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO 
PREVISTA NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE SÃO LUIS. SALÁRIO MÍNIMO. INDEXAÇÃO. 
NÃO OCORRÊNCIA. MERO PARÂMETRO QUANTIFICADOR. 
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. I. A 
gratificação obtida em razão do tempo de 24 (vinte e quatro) 
anos de carreira no magistério da rede pública municipal de 
São Luís não afronta a Constituição Federal, máxime porque o 
salário mínimo previsto na Lei Municipal n° 2.728/85 não 
opera como um indexador, mas tão somente como um 
quantificador no momento da única incidência da gratificação 
em testilha. II. O STF assentou entendimento quanto a não 
violação ao art. 70,  inc. IV, da CF/88, quando utilizado o 
salário mínimo como mero quantificador. III. Deve ser 
assegurada aos professores que preencheram os requisitos 
legais à sua aquisição, a gratificação prevista no Estatuto do 
Magistério Municipal revogado. III. Apelação conhecida e 
provida. (TJ-MA - AC: 106.216/2011 MA, Relator: JAIME 
FERREIRA DE ARAÚJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 
Julgamento: 22/08/2011, SÃO LUÍS). 

Pois bem, reconhecida a constitucionalidade da gratificação em 
tela, na linha do precedente citado, resta saber se ao tempo da passagem 
para a inatividade os substituídos preenchiam os requisitos legais para 
perceberem a referida vantagem, pois segundo o enunciado 359 da súmula 
do STF ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade 
regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o sé rvidor civil, 

reuniu os requisitos necessários. 

Conforme acima colacionado, o artigo 66, § 	da Lei 
2.728/1985 apenas exige o requisito temporal para o gozo d4 gratificação 
pretendida. Portanto, se o servidor passou para a inatividadeJ durante a 
vigência da referida Lei e contava com 24 (vinte e quatro) anos 	carreira do 
magistério municipal de São Luís, fará jus à incorporação d4 gratificação 
multicitada. Neste sentido tem decidido o Tribunal de Justiça j1 Estado do 

Maranhão: 

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES 
CÍVEIS. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
GRATIFICAÇÃO QUANTIFICADA EM SALÁRIO MÍNIMO. LEI 
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MUNICIPAL N.° 2.728/85 - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUS. REVOGAÇÃO PELA LEI 
AUSÉNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 70,  INCISO IV DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS. VALOR A SER APURADO QUANDO DA 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA 
PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 10% SOBRE O 
VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, §§ 30  E 40  DO CPC. 
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 10-1? DA LEI N. 
9.494/97. REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI N. 11.960/2009. 
IMPROVIMENTO DO 10  APELO E PROVIMENTO DO 20. 1 - 
conforme jurisprudência emanada do Supremo Tribunal 
Federal, quando o salário mínimo é utilizado como 
quantificador, não há ofensa ao disposto no artigo 7°, inciso 
IV, da constituição Federal; II - foi recepcionado pela 
constituição Federal o dispositivo que previa pagamento de 
gratificação aos professores da rede municipal de ensino, em 
razão do tempo no exercício do cargo, (24 vinte e quatro anos), 
tal vantagem deve ser assegurada a quem preencheu os 
requisitos exigidos por lei; [ ... ](TJ-MA - AC: 16800/2010 MA, 
Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, TERCEIRA CÃMARA 
CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2010, SÃO LUIS). 

Nesta perspectiva, deve ser reconhecido aos servidores 
substituídos que passaram para a inatividade até a data de 07/04/2008 e 
contavam naquele momento com 24 (vinte e quatro) anos na carreira do 
magistério municipal de São Luís, requisitos que deverão ser apurados em 
cumprimento individual de sentença coletiva, sujeitos a livre distribuição. 

Saliento ainda que em virtude da prescrição quinquenal, 
eventuais parcelas anteriores a 17/03/2010 estão prescritas, vez que a 
presente ação fora ajuizada em 17/03/2015. 

Do exposto, nos termos do artigo 487, inciso 1, do CPC, julgo 
PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a incorporar nos proventos dos 
servidores substituídos pelo SINDEDUCAÇÃO a gratificação prevista no art. 
66, § 2°, da Lei Municipal n° 2.728/85, com base no valor do salário mínimo 
vigente à data em que cada uma completou 24 (vinte e quatro) anos de 
magistério, desde que tenham passado para a inatividade em data anterior a 
07/04/2008, observando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 
17/03/2010, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária 
pelo IPCA-E, incidente desde o vencimento de cada parcela, conforme 
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos (STJ. ia  Seção. 
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REsp 1.495.146-MG, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, 	em 
22/02/2018). 

Os juros de mora deverão incidir sobre os juros da ca!derneta de 
poupança, tendo em vista a publicação da Lei n.° 11.960/2009 ro DOU em 
30.06.2009, que resultou do Projeto de conversão da MP 47/09, que 
alterou a redação antes imposta pela MP 2.180-35/2001 ao artigo 1.0  F da 
Lei 9.494/97, que assim estabelece: 

"Artigo 1.°-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza e para fins de atualização 
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, 
haverá a incidência uma única vez, até o efetivp pagamento, 
dos índices oficiais de remuneração básica e jur4 aplicados à 
caderneta de poupança". 

Condeno ainda o Instituto de Previdência e Asi tência do 
Município de São Luís - IPAM ao pagamento de honorários ilvocatícios 
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos 
termos do artigo 85, § 3°, do CPC. 

Sem custas processuais ante a gratuidade deferida é a isenção 
legal. 

Superados os prazos sem a interposição de recursos voluntários, 
encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para reexame nessário. 

Publique- se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se. 

São Luís, 19 de agosto de 2020. 

ziá MadeÇNucena 
Juíza de 	eito da 1.' Vara da Fazenda Pública 
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