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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  APOSENTADO-
RIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PERCEBER PRO-
VENTOS  INFERIOR  AO  MÍNIMO  LEGAL.  PISO  NACIONAL 
QUE DEVE SER AFERIDO COM BASE NO TOTAL DA REMU-
NERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR.  SÚMULA VINCU-
LANTE Nº 16. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO AO RECURSO 
APELATÓRIO.  

- Súmula Vinculante nº 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” 

-  “Art.  557. O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou  
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tri-
bunal Federal, ou de Tribunal Superior.” (Art. 557, do CPC).

VISTOS.

Inácia Gouveia interpôs recurso apelatório, em face de sentença do Juízo 
de Direito da Comarca de Barra de Santa Rosa que, nos autos da Ação Revisional de Proven-
tos movida em face do Município de Barra de Santa Rosa, julgou improcedente o pedido for-
mulado na inicial pela promovente, ora recorrente.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, defende, em síntese, a 
impossibilidade de pagamento menor do que o salário mínimo, de modo que defende a inser-
ção dos qüinquênios na sua aposentadoria.

Pugna, assim, pelo provimento do presente apelo, nos termos acima de-
clinados – fls. 194/197.

Contrarrazões recursais – fls. 201/204



Instado  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
prosseguimento do feito recursal sem, contudo, emitir qualquer manifestação de mérito – fls. 
215/218.

É o relatório. 

DECIDO.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, comportando a análise meritória monocrática, na 
forma permissiva do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o tema em debate está dentre aqueles que se encontram abso-
lutamente pacificados na jurisprudência pátria, situando-se em torno da discussão acerca do 
direito de servidor público ao pagamento de vencimentos em valor não inferior ao salário mí-
nimo, em face do disposto nos art. 7º, IV, combinado com o art. 39, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

Estabelece o art. 7º, IV e VII da CF:

“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 mora-
dia, 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;
(...)
VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, pra os que perce-
bam remuneração variável;”

Esses direitos foram estendidos aos servidores públicos por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao art. 39 da Carta Magna, dispondo:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios insti-
tuirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de  
carreira para os servidores da administração pública direta, das autar-
quias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
(...)
§ 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.”

Como se vê, a nossa Lei Maior veda que os servidores públicos percebam 
seus vencimentos em quantia inferior ao mínimo legal, não se podendo, contudo, confundir a 
expressão “remuneração” com “vencimento básico”. 



Vencimento básico é a retribuição pecuniária devida ao funcionário pelo 
efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei, enquanto, remuneração é 
o somatório daquele com as demais vantagens financeiras estabelecidas em lei.

Logo, para que exista afronta aos dispositivos supra mencionados é ne-
cessário que se observe a totalidade da remuneração do servidor.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal pôs termo as divergências e 
pacificou essa matéria, consolidando a compreensão de que o vencimento básico pode ser in-
ferior ao salário mínimo, desde que a remuneração total do servidor não seja inferior àquele. 

A propósito, penso ser oportuno citar precedentes do STF:

“RECURSO.  EXTRAORDINÁRIO.  ADMISSIBILIDADE.  SERVIDOR  
PÚBLICO. PISO DE VENCIMENTO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍ-
NIMO. O art. 7º, IV, da Constituição Federal, refere-se à remuneração,  
e não somente ao salário-base. Jurisprudência assentada. Decisão man-
tida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regi-
mental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em ju-
risprudência assente na Corte. 2. RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL.  
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.  
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.  
arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de  
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal con-
denar o agravante a pagar multa ao agravado.” (RE-AGR 503874/RN, 
STF, Segunda Turma, Relator Ministro Cezar Peluso, j. Em 30/10/2007.)

“SERVIDOR PÚBLICO: SALÁRIO MÍNIMO. 1. É da jurisprudência do  
STF que a remuneração total do servidor é que não pode ser inferior ao  
salário mínimo (CF, art. 7º, IV). 2. Ainda que os vencimentos sejam infe-
riores ao mínimo, se tal montante é acrescido de abono para atingir tal  
limite, não há falar em violação dos artigos 7º, IV, e 39, § 2º, da Consti-
tuição. 3. Inviável, ademais, a pretensão de reflexos do referido abono  
no cálculo de vantagens, que implicaria vinculação constitucionalmente  
vedada (CF, art. 7º, IV, parte final). II. AGRAVO REGIMENTAL: DES-
PROVIMENTO: discussão acerca do valor relativo aos honorários ad-
vocatícios, tendo em vista a inversão dos ônus da sucumbência, que im-
plicaria  análise  dos  limites  em  que  a  lide  foi  decidida.”  (RE-AGR 
511986/RN, STF, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 
j. Em 07/08/2007)

Em outras palavras, o vencimento não é o único elemento a ser aferido 
para apurar se a remuneração do servidor é ou não inferior ao salário mínimo, de modo que 
pode aquela parcela (vencimento básico) ser menor do que o piso nacional, desde que, com-
plementado por outras, venha o montante global a atingir importância igual ou superior ao mí-
nimo legal.

É de se acrescentar, por derradeiro, que, a respeito dessa temática, o Ex-
celso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n.º 16, orientando que “os 
artigos 7º, IV, e 39, § 3º (Redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da re-



muneração percebida pelo servidor público” “Publicada no DJe nº 121/2009, p.  1,  em 
1º/7/2009).  

Assim, tendo a autora, ora recorrente, se aposentado voluntariamente sem 
alcançar o tempo mínimo de serviço, os seus proventos são proporcionais, de modo que po-
dem ser inferior ao mínimo legal, desde que o total da aposentadoria não seja menor do que 
piso nacional dos servidores em geral (salário mínimo).

Ainda, outro julgado do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁ-
RIO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGOS 7º, IV E 39, §  
2º. PRECEDENTES. Orientação do Plenário desta Corte no sentido de  
que o artigo 7º, IV combinado com o artigo 39, § 2º, da Constituição do  
Brasil, se refere à remuneração total do servidor.” (AI-AGR492967/SP, 
STF, Primeira Turma, Relator Ministro Eros Grau, j. Em 15/02/2005.)

No caso concreto, às fls. 108, extrai-se que o contracheque da promoven-
te é composto por proventos, qüinquênio e complementação salarial, de modo que a soma de 
todos alcança o salário mínimo, razão pela qual inexiste ilegalidade no pagamento de sua apo-
sentadoria.

Dito isso, à luz de tais considerações, nos termos do caput, do art. 557, 
do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso apelatório.

Intimem-se as partes. 

Providências necessárias.

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

           José Ricardo Porto
       Desembargador Relator
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