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EMENTA: DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – PROIBIÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM 

VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO A 

SERVIDOR PÚBLICO – JULGAMENTO DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 964659 - TESE DE 

REPERCURSSÃO GERAL FIXADA. 

 

 

 

I. RELATÓRIO.  

Trata-se de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de 

recurso interposto por quatro servidoras públicas do Município de Seberi, no Rio 

Grande do Sul, objeto de uma ação de cobrança para que suas remunerações 

mensais fossem fixadas em um salário mínimo, posto que recebiam um valor 

pouco superior a metade deste. 

Em primeira instância, o Juízo a quo julgou improcedente o 

pedido, sob o argumento de que as autoras, quando prestaram o concurso 

público, já tinham ciência da carga horária e remuneração do cargo, sendo a 

decisão mantida pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul. 

Contudo, a Corte Suprema entendeu de maneira contrária, 

dando provimento ao pleito. Diante disso, o presente parecer jurídico abordará 

os principais aspectos legais abordados no acórdão, que fora reconhecida a 

repercussão geral, bem como os fundamentos de fato e de direito que ensejaram 

a decisão. 



 
 
 
 
 

II. FUNDAMENTOS.  

O entendimento do Ministro Dias Toffoli, relator do recurso, 

prevaleceu na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O julgador 

destacou o artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal1, que assegura o salário 

mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado para todos os trabalhadores 

urbanos e rurais, pois este é capaz de atender às necessidades básicas dos 

assalariados e de suas famílias.  

Além disso, complementou que o artigo 39, § 3°, do mesmo 

diploma legal2, estendeu esse direito para os servidores públicos, sem nenhum 

indicativo de que poderia ser flexibilizado abaixo do valor fixado por lei, mesmo 

em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. 

Em continuidade, o Relator fundamentou que, no caso em 

apreço, tratavam-se de servidoras públicas concursadas, situação que as impede, 

por exemplo, de acumularem cargos, empregos e funções públicas. Ou seja, os 

servidores, nessa situação, são obrigados a prover seu sustento unicamente com 

o “meio salário mínimo” que recebem, impondo-lhes uma condição de 

precariedade incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Na ótica do Ministro, caso a administração pública queira fixar a 

carga horária dos funcionários em tempo reduzido, deve assumir, em 

consequência, o ônus de sua escolha e não impor ao empregado o peso de viver 

com menos do que aquilo que o próprio Poder Público considera o mínimo 

necessário para uma vida digna. 

 
1Art. 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 moradia, 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; 
2 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 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.    



 
 
 
 
 

Este entendimento, na fundamentação do Relator, aplica-se 

apenas ao servidor público estatutário com jornada reduzida, não se 

estendendo a contratações temporárias ou originadas dos vínculos decorrentes 

das recentes reformas trabalhistas, até mesmo em razão da natureza distinta do 

vínculo com a administração pública.  

Acompanharam o relator os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 

Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes e as ministras 

Cármen Lúcia e Rosa Weber. Enquanto os ministros Luís Roberto Barroso, André 

Mendonça e Nunes Marques apresentaram votos em sentido contrário.  

Ao abrir divergência, Barroso considerou que, quando o servidor 

cumpre jornada inferior a oito horas diárias e 44 horas semanais, a remuneração 

deveria ser proporcional ao tempo trabalhado. Assim, haveria isonomia aos 

servidores com remuneração semelhante que cumprem a jornada integral e os 

trabalhadores da iniciativa privada. 

Ademais, o ministro defendeu que fosse vedado o pagamento de 

remuneração inferior ao salário mínimo apenas quando o estatuto profissional 

do servidor impusesse restrição significativa à liberdade de trabalho, impedindo 

o exercício de outras atividades para complementar sua renda. Nesses casos, 

seria assegurado o recebimento do salário mínimo, ainda que a jornada fosse 

reduzida. No entanto, seu posicionamento restou vencido. 

Destarte, o Plenário deu provimento ao Recurso Extraordinário, 

devolvendo os autos ao TJ-RS para continuidade de julgamento, a fim de que 

sejam decididas as demais questões contidas no recurso, observando-se os 

parâmetros decididos pelo Supremo no Recurso Extraordinário 964659. 

Por fim, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral (Tema 

900): “É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo 

ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho”. 



 
 
 
 
 

III. CONCLUSÃO. 

Ante ao exposto, alinhando-se ao posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, depreende-se pela vedação de pagamentos das remunerações 

dos servidores públicos em valor inferior ao salário mínimo, ainda que estes 

possuam uma jornada reduzida de trabalho, em consonância com o julgamento 

do Recurso Extraordinário (RE) 964659, com repercussão geral (Tema 900). 

 

É o Parecer. 

 

Campo Grande/MS, 11 de agosto de 2022. 
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