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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA 
DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA 

 

 

 

 

 

SINDSEMP–BA – Sindicato dos Servidores do Ministério Público do 
Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
10.538.748/0001-04, com sede na Avenida Joana Angélica, nº 450, Nazaré, 
Salvador/BA, CEP 40050-001, neste ato representado por sua Diretora 
Presidente, Sra. Erica Oliveira de Souza, por seu advogado infra firmado, 
constituído nos termos da Procuração em anexo, com endereço profissional na 
Avenida Otávio Santos, nº 207, Sala 202, Bairro Recreio, Vitória da Conquista – 
Bahia, vem, perante Vossa Excelência, na qualidade de substituto processual 
dos servidores do MP/BA, conforme Arts. 8º, III, e, 5º, XXI da Constituição 
Federal, bem como Art. 3º da Lei nº 8.073/90, propor a presente 

AÇÃO ORDINÁRIA 

em face de ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ nº 13.937.032/0001-60, com sede na 5ª Avenida, nº 390, Centro 
Administrativo da Bahia, Salvador Bahia, Cep. 41.745-005, devendo ser citada 
através da Procuradoria Geral do Estado, com endereço no Largo do Campo 
Grande, nº 382, Salvador/BA, pelos motivos de fato e de direito a seguir 
expostos: 

 

Dos Fatos e dos Fundamentos Jurídicos 

A natureza desta demanda, conforme restará demonstrado adiante, 
reclama uma exposição breve e resumida do contexto fático, o que dispensa 

 

Processo nº 8072192-73.2020.8.05.0001 
Distribuído em: 24/07/2020 
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uma pormenorização em tópico específico, devendo as atenções serem voltadas, 
especialmente, para os fundamentos jurídicos atinentes ao caso. 

Assim sendo, é suficiente dizer, no que se refere ao contexto fático da 
demanda, que a Entidade Sindical Autora vem a Juízo, em substituição 
processual dos servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, para 
reclamar o direito de revisão anual da remuneração daqueles, com vistas à 
reposição inflacionária dos últimos cinco anos. 

Nesse contexto, tem-se por justificada a brevidade da narração fática, 
resumida a apenas um parágrafo, pois o quanto dito acima evidencia que a 
demanda ora instaurada refere-se a uma questão puramente de direito, ou seja, 
não há o que se discutir quanto à garantia de revisão salarial anual conferida ao 
servidor público, o que, por conseguinte, constitui uma obrigação da 
Administração, senão vejamos: 

Para inaugurar os fundamentos que lastreiam a tese que ora 
sustentamos, recorremos ao quanto disposto no Art. 37, X da Constituição 
Federal, abaixo transcrito: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 
alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 
sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
(grifamos) 
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Ora, a pura e simples transcrição do dispositivo constitucional acima 
exposto seria suficiente para encerrar a fundamentação deste Petitório, 
especialmente considerando o trecho em destaque, que, indubitavelmente, 
corrobora o quanto dito inicialmente, isto é, no contexto do caso em análise, é 
inconteste que os servidores pertencentes ao quadro do Ministério Público da 
Bahia, aqui substituídos pelo Sindicato Autor, têm pleno direito de receber os 
créditos provenientes da revisão remuneratória anual, de cuja obrigação o 
Estado da Bahia, Réu nesta Ação, vem se eximindo há cinco anos. 

A obrigação constitucional imposta pelo dispositivo supra transcrito 
tem o condão de evitar que a remuneração do servidor público perca o seu 
poder de compra, face à dinâmica inflacionária do cenário econômico, cujos 
índices crescem a cada ano e impactam diretamente na qualidade de vida do 
trabalhador.  

Pode-se dizer que esse objetivo, guardadas as devidas proporções e 
especificidades, equivale à iniciativa de atualização anual de valor do salário 
mínimo, que contempla os trabalhadores do setor privado, que, mesmo sendo 
efetivada anualmente, não tem sido suficiente para acompanhar o crescimento 
da inflação. O que dizer, então, da remuneração paga aos servidores do MP/BA, 
de um modo geral, que estão há cinco anos sem a devida reposição 
inflacionária? 

   Nessa esteira de fundamentação, considerando especialmente que 
toda remuneração tem caráter alimentar, é possível dizer que a ausência de 
revisão anual da remuneração do servidor público afronta, além do dispositivo 
constitucional já estudado, um Princípio máximo do Estado Democrático de 
Direito, qual seja a Dignidade da Pessoa Humana, estampado no Art. 1º, III da 
nossa Lei Maior. 

O Princípio Constitucional ora invocado pode ser interpretado em 
vários contextos e sob diversas dimensões, dentro das quais se enquadra o 
entendimento de que o poder de compra da remuneração do trabalhador lhe 
viabiliza a aquisição de bens e serviços que contribuem diretamente para a sua 
qualidade de vida, e, por conseguinte, lhe confere maior dignidade, dando 
cumprimento assim ao retro mencionado Princípio. 
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Não é justo que o servidor, que a duras penas se preparou para chegar 
ao tão sonhado emprego público, e, que, com dedicação contribui para a 
prestação de serviços essenciais à sociedade, seja obrigado a pagar com a 
redução da sua qualidade de vida, ano a ano, pela inércia e indiferença do 
Poder Público. 

Do ponto de vista doutrinário, é imperioso anotar os ensinamentos de 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 18ª edição, Editora 
Atlas, São Paulo, 2005, pág. 467), que corroboram a tese ora sustentada, nos 
seguintes termos: 

 “Os servidores passam a fazer jus à revisão geral anual, para todos na mesma 
data e sem distinção de índices (estas últimas exigências a serem observadas em 
cada esfera de governo). A revisão anual, presume-se que tenha por objetivo 
atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder 
aquisitivo da moeda” [...] 

 

Ainda sob a égide da Constituição Federal, é possível invocar o 
fundamento de que a não revisão anual da remuneração do servidor ofende 
também o quanto disposto no Art. 37, XV da Carta Republicana, in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos 
e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o 
disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 
4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 
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O entendimento ora exposto, que se lastreia no dispositivo 
constitucional em tela, se explica pelo fato de que, conforme já demonstrado 
nesta Peça Exordial, a revisão geral anual da remuneração do servidor público 
funciona como um instrumento para manter o seu poder de compra frente ao 
“fantasma” da inflação, e, nesse contexto, se os índices inflacionários crescem a 
cada ano e os vencimentos dos servidores não os acompanham tem-se, por 
conseguinte, a redução do valor simbólico da moeda incutido na remuneração 
do agente público, o que implica na redução indireta de vencimentos, em 
completa afronta à Constituição Federal. 

No plano infraconstitucional e, de modo específico para o caso em tela, 
também encontramos essa garantia de irredutibilidade dos vencimentos dos 
servidores, a teor do quanto disposto no Art. 53 da Lei Estadual nº 6.677/94 
(Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia), em cuja redação o legislador 
estadual cuidou de reafirmar o mandamento insculpido no Art. 37, XV da CF, 
no sentido de estabelecer a irredutibilidade dos vencimentos do servidor 
público, o que vem sendo infringido pelo Ente Federativo Demandado. 

Para encerrar esta fundamentação, não obstante acreditarmos, 
conforme dito inicialmente, que os dispositivos constitucionais analisados, por 
si só, são capazes de elucidar o direito aqui pleiteado, trazemos à baila um 
importante entendimento jurisprudencial sobre o tema, conforme abaixo 
colacionado: 

 

JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL 
E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 8,89%. LEI Nº 
1.195/2017 - MUNICÍPIO DE SANTANA. PAGAMENTO 
DEVIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS 
INFLACIONÁRIAS. NORMA COGENTE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. 1) A audiência pode ser dispensada, quanto 
não há necessidade de dilação probatória para oitiva de 
testemunhas. A gratuidade foi devidamente deferida para 
o autor. Rejeito as preliminares. 2) A Lei municipal nº 
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1.195/2017 - PMS, de 28 de dezembro de 2017, ao conceder 
a incorporação de 8,89% (oito vírgula oitenta e nove por 
cento) aos vencimentos dos servidores públicos de 
Santana/AP (art. 1º, caput), assim procedeu a título de 
reposição salarial e não de reajuste, dando concretude à 
irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da 
CRFB/88), devendo a Fazenda, portanto, promover o 
pagamento de forma indistinta a todos os seus servidores 
públicos. “Há que se distinguir revisão geral anual, 
concedida indistintamente a todos os servidores, de 
reajuste salarial, direcionado à reestruturação ou 
revalorização de categorias específicas.” (TJ-AP - APL: 
00248963220128030001 AP, Relator: Desembargador 
GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2018, 
Tribunal). 3) Não é o caso de conceder reajuste a servidor, 
com base no princípio da isonomia e, sim, reconhecer o 
direito garantido pela própria Administração. Assim, não 
há ofensa à Súmula vinculante 37. Julgados da Turma 
Recursal: 0007500-29.2018.8.03.0002; 0006217-
68.2018.8.03.0002; 0006208-09.2018.8.03.0002; 0006124-
08.2018.8.03.0002. 4) Não pode a Administração Pública 
furtar-se de cumprir as determinações legais, mesmo sob o 
argumento de inexistência de previsão orçamentária. 5) Já 
tendo ocorrido a incorporação do percentual de 8,89% nos 
vencimentos da parte autora, deve o requerido ser 
condenado ao pagamento do retroativo requerido na 
inicial. 6) Recurso conhecido e não provido. Sentença 
mantida. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. 

(TJ-AP - RI: 00039699520198030002 AP, Relator: MÁRIO 
MAZUREK, Data de Julgamento: 03/12/2019, Turma 
recursal) (grifos nossos) 

 

Os termos do julgado acima explicitam uma dimensão interessante 
sobre a revisão geral anual da remuneração do servidor público, qual seja a de 
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que tal procedimento não implica em reajuste salarial, mas sim em reposição, 
o que converge perfeitamente com o quanto exaustivamente demonstrado nesta 
Peça, e, também, explicita e reafirma a tese de que tal ato não perfaz uma 
faculdade para a Administração Pública, mas sim uma obrigação. 

Desta feita, demonstrada a plausibilidade do direito pleiteado pela 
Entidade Sindical Autora, a favor da categoria funcional a qual representa, 
espera-se que este Douto Juízo faça valer os mandamentos constitucionais que 
garantem a revisão geral anual da remuneração do servidor público, em 
especial, daqueles pertencentes ao quadro do Ministério Público da Bahia, nos 
termos dos pedidos que seguem: 

 

Dos Pedidos 

Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 

1 – A citação do Réu, através da Procuradoria Geral do Estado, no 
endereço elencado preambularmente, para, querendo, contestar a presente 
Ação, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia; 

2 – A procedência de todos os pedidos, condenando o Estado da Bahia a 
conceder o respectivo reajuste salarial proveniente da revisão remuneratória 
anual aos servidores do MP/BA, referente aos últimos cinco anos antecedentes à 
propositura desta demanda, considerada a inflação apurada nesse período, com 
aplicação do índice oficial pertinente, a critério deste Juízo, bem como que seja o 
Réu condenado a pagar, de forma indenizada, as parcelas vencidas e as que se 
vencerem no curso do processo, até trânsito em julgado da decisão final, 
incorporando-se definitivamente o reajuste salarial, com reflexo, tanto nas 
parcelas vencidas quanto das vincendas, em: férias, 1/3 de férias, décimos 
terceiros salários, anuênios, quinquênios, gratificações, adicionais, indenizações, 
horas extraordinárias, abonos, licenças remuneradas, licenças prêmios, e demais 
verbas previstas no sistema remuneratório do servidor do MP/BA. 

3 – A condenação do Requerido nos ônus da sucumbência, 
notadamente honorários advocatícios, cujo percentual requeremos, desde já, 
que seja calculado na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
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decorrente da revisão remuneratória dos servidores, aqui substituídos 
processualmente, em todo o período reclamado. 

4 – A produção de todos os meios de provas em direito admitidos; 

 

Dá a esta causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), meramente para 
efeitos fiscais. 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Salvador – Bahia, 23 de Julho de 2020. 

 

Moabe Souza Meira 
OAB/BA nº 53.070 

 


