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PARECER TÉCNICO Nº 036/2022 

SOLICITANTE: SINDJUS-MA 

OBJETO: APURAÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS 

OBJETIVO: ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS 

 

 

 

 

 

 

Recebemos do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão – 

SINDJUS-MA solicitação para apuração das perdas inflacionárias no período de 2015 a 2022. 

 

1. DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS: 

 

No que concerne as perdas inflacionárias é de suma importância 

destacarmos os seguintes pontos: 

a) A inflação do período de janeiro de 2015 a 2022 foi apurada com base na variação do Índice 

de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado anualmente, sendo para o exercício de 

2022 utilizada a projeção anual publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 

IPEA; 

b) Foram compensados os reajustes informados pelo solicitante nos moldes solicitados, ou seja, 

os aumentos concedidos aos servidores por meio das Leis de nº 10.560/2017, nº 10.772/2017, 

nº 11.129/2019 e nº 11.649/2022 foram compensados nos exercícios imediatamente anterior; 

c) Não compensamos os reajustes concedidos por meio da Lei nº 10.722/2017 por se tratar da 

incorporação dos 11,98% e 21,70%, reajustes devidos em período anterior ao apurado nos 

presentes cálculos; 
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d) O aumento nos vencimentos dos servidores concedido por meio da Lei nº 11.649/2022 no 

total de 9% (nove por cento), engloba a incorporação de 6,1% (seis vírgula um por cento), 

reajuste que também era devido aos servidores em lapso temporal não abarcado na presente 

memória, razão pela qual computamos para fins de compensação somente a diferença entre 

os percentuais supramencionados. 

 

Nesse ínterim, a apuração da inflação medida por meio do IPCA 

no período de janeiro de 2015 a julho de 2022 e compensação dos reajustes concedidos no mesmo 

período até a promulgação da Lei nº 11.649/2022 é de 36,46% e resta refletido no quadro abaixo: 

 

Posto isso, considera-se encerrado o presente e nos colocamos a 

inteira disposição para qualquer outra informação que, porventura, se venha fazer necessária. 

São Luis (MA), 17 de agosto de 2022 

 


