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ADVOGADOS : Roseno de Lima Sousa
APELADO : Município de Barra de Santa Rosa
ADVOGADO : Wanderley José Dantas
REMETENTE : Vara Única da Comarca de Santa Rosa

CONSTITUCIONAL  E
PREVIDENCIÁRIO –  Apelação
cível  –  Revisão  de  proventos  –
Servidor  público  municipal  –
Aposentadoria  por  idade  –
Proventos  Proporcionais  –
Diferenças  salariais  –  Sentença
improcedente  –  Irresignação  –
Ofensa  ao  mínimo  legal  –
Pretensão afastada –  Aplicação da
Sumula  Vinculante  nº  16,  STF  –
Manutenção  da  sentença  –
Seguimento negado.

-   Não  há  que  se  falar  em
irregularidade  pelo  fato  de  o
aposentado  perceber  apenas  valor
correspondente  ao  salário  mínimo,
uma  vez  que  neste  montante  já
estão inclusos seus vencimentos e
os quinquênios.

-  Súmula  Vinculante  n.º  16–  “Os
arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da
EC 19/98), da Constituição, referem-
se  ao  total  da  remuneração
percebida pelo servidor público”.
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- Consoante artigo 557, “caput”,  do
CPC:  “o  relator  negará  seguimento
ao  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.”

V i s t o s  e t c .  

Trata-se  de  ação  de  revisão  de
proventos movida por  JOSÉ MENDES RIBEIRO  em face do  MUNICÍPIO
DE BARRA DE SANTA ROSA.

Em  epítome,  aduziu  o  autor,  ora
apelante, que fora aposentado por idade e que passou a receber proventos
em valor inferior ao salário mínimo, em afronta a norma constitucional.

Fundamentou  que  quando  em
exercício, seus vencimentos eram equivalentes a um salário mínimo mais
quinquênio, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre aquele.

Com  efeito,  entendeu  que  faz  jus
aos  proventos  integrais  e  quinquênio  no  percentual  de  30% (trinta  por
cento), haja vista ter se aposentado com 29 anos de serviço.

Ao final, pugnou pelo pagamento da
diferença dos proventos dos valores pagos mensalmente inferior ao mínimo
legal, para complementar o pagamento até o valor de um salário mínimo, e
o pagamento de quinquênio no percentual de 30 % (trinta por cento) sobre
o salário mínimo.

Juntou documentos às fls. 07/43.

Citada a edilidade promovida às fls.
16/99.

Impugnação  à  contestação
apresentada às fl. 10.

Em  sentença  exarada  às  fls.
214/218, o MM. Juiz “a quo” julgou improcedente o pedido inicial.
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Irresignada  a  autora  interpôs
recurso de apelação (fls. 223/225), alegando que “o equívoco do juiz a quo
se deu justamente, por entender que a remuneração do servidor público
não pode ser inferior ao salário mínimo”. Aduziu, ainda, que o juízo “a quo”
concedeu benefício da mesma natureza a outros dois servidores.

Apesar de devidamente intimada, o
apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão às fls. 228.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fl. 238).

Relatados. Decido.
                                    

O  cerne  da  questão  em  apreço  cinge-se  ao  fato  de
saber se tem o autor, ora apelante, direito de receber proventos integrais
equivalente a um salário mínimo, acrescidos dos quinquênios no percentual
de 30% (trinta por cento) sobre aquele.

No caso em comento, tendo o autor
se aposentado com proventos proporcionais, aplica-se o art. 40 ,  III, b, da
Constituição Federal, que consiste na aposentadoria voluntária,  por idade,
que assim preceitua:

“Art.  40.  Aos  servidores  titulares  de  cargos
efetivos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas
autarquias e fundações,  é assegurado regime
de  previdência  de  caráter  contributivo  e
solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos  pensionistas,  observados  critérios  que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo. (…) 
III  -  voluntariamente,  desde  que  cumprido
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício
no  serviço  público  e  cinco  anos  no  cargo
efetivo  em  que  se  dará  a  aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição,  se  homem,  e  cinqüenta e  cinco
anos  de  idade  e  trinta  de  contribuição,  se
mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta  'anos  de  idade,  se  mulher,  com
proventos  proporcionais  ao  tempo  de
contribuição.
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§  2°  -  Os  proventos  de  aposentadoria  e  as
pensões,  por  ocasião  de  sua  concessão,  não
poderão exceder a remuneração do respectivo
servidor,  no  cargo efetivo  em que  se  deu  'a
aposentadoria  ou  que  serviu  de  referência
para a concessão da pensão.
§  3'  Para  o  cálculo  dos  proventos  de
aposentadoria, por ocasião da sua concessão,
serão consideradas as remunerações utilizadas
como base para as contribuições do servidor
aos regimes de previdência de que tratam este
artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação
dada  pela  Emenda  Constitucional  n°  41,
19.12.2003)”.

O  apelante,  em  suas  razões
recursais, evoca o art. 201 da CF, para que seja assegurado o equilíbrio
financeiro  decorrente  da  revisão  do  benefício  da  aposentadoria,  isto  é,
pugna  para  que  seus  proventos  não  sejam pagos  em valor  inferior  ao
mínimo legal.

É  consabido  que  a  Constituição
Federal estabeleceu a proteção almejada pelo autor/apelante nos artigos
201,§2°,  7°  e  39  da  Constituição  Federal,  enunciando  que  nenhum
benefício  que  substitua  o  rendimento  do  trabalhador  terá  valor  mensal
inferior ao salário mínimo. Das normas constitucionais, extrai-se a ilação de
que o pagamento de proventos aos servidores aposentados estará sempre
condicionado àquele.

Nesse ponto, importa esclarecer que
a Suprema Corte, através da Súmula vinculante nº 16, interpretou que os
dispositivos mencionados devem ser interpretados como uma garantia à
remuneração do servidor,  ou seja,  aquilo que se considera percebido a
título de vencimentos, acrescido das respectivas vantagens. A propósito,
eis o teor da Súmula:

“Súmula Vinculante n.º 16– “Os arts. 7º, IV, e
39,  §  3º  (redação  da  EC  19/98),  da
Constituição,  referem-se  ao  total  da
remuneração  percebida  pelo  servidor
público”.

Então,  não  há  que  se  falar  em
irregularidade  pelo  fato  de  o  aposentado  perceber  apenas  valor
correspondente ao salário mínimo, uma vez que  neste montante já estão
inclusos  seus  vencimentos  e  os  quinquênios.  Ressalta-se  que  tanto  a
remuneração (ao tempo da atividade -- fls. 13/42) quanto os proventos de
aposentadoria (fl. 43) guardam consonância com o salário mínimo vigente
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no respectivo período, isto é, R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), com
espeque na Lei 11.498/2007.

Em  relação  aos  quinquênios,
percebe-se,  pois,  que o mesmo está sendo calculado da forma correta,
pois  tem  incidido  sobre  os  proventos  do  demandante,  conforme
determinado pela legislação reguladora da matéria.

Assim, não pode prosperar o pleito
revisional que tem por objeto a incidência dos quinquênios sobre o salário
mínimo   consoante  proclama  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO
CIVIL. (...). ADICIONAL POR
TEMPO  DE  SERVIÇO.  BASE  DE
CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO.
PRECEDENTES.
(...)2.  O  adicional  por  tempo  de
serviço  incide  apenas  sobre  o
vencimento  básico do cargo efetivo
ocupado  pelo  servidor,  não
alcançando  as  demais  vantagens,
inclusive  aquelas  decorrentes  do
exercício  de  cargo  comissionado,
como a GADE Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.(STJ
—  6"  Turma  -  AgRg  no  Ag,
761.209/MT—  Relatora:  Ministra
Maria Thereza de Assis Moura —J:
09/03/2010). 

Assim,  mantenho  a  sentença  em
todos seus termos.

Ante o exposto,  com fulcro no art.  557,
caput,  do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao apelo, mantendo-se “in totum”, a
decisão objurgada. 

 
Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2015.
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Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator, 
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