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Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua
Promotoria de Justiça aforou Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CARMELITA DE ALMEIDA
MARTINS, NERINA MARIA DOS SANTOS, OLGA MARIA CAMPOS BATISTA,
MARIA APARECIDA MENEZES PINTO, LÁZARO CÂNDIDO RIBEIRO FILHO,
ZULMIRO RAIMUNDO DA COSTA, MARIA INÊS SANTOS LACERDA, MARIA
CONCEIÇÃO SALES PAIVA, CLEIA MARIA BARRETO DIMAS, MARIA DAS
MERCÊS PINTO, NILMA RIBEIRO NASCIMENTO PONTES, GERALDO
HUMBERTO D'ALESSANDRO, FRANCISCA ROSALINA SANTANA, MARIA
MARLENE SANTOS, JOÃO JOSÉ JACINTO, ANDREANE APARECIDA
ARAÚJO SOUSA, PEDRO GERALDO NOGUEIRA, EDILSON DE MORAIS,
MARIA APARECIDA SODRÉ, FRANCISCA ENI VILELA OLIVEIRA,
GILBERTO CORRÊA MESQUITA, ORLANDO APARECIDO RODRIGUES,
ROMÁRCIO LOPES ARANTES, MARIA DAS DORES DOS REIS, MARÍLIA
GONDIM MESQUITA, FÁBIO DONIZETE DINIZ, ZULMIRO GONZAGA DA
SILVA, DELICE PEREIRA ARAÚJO CORREIA, MARIA DAS GRAÇAS
CARVALHO, LUCIANA SILVA FERREIRA, DIRLENE CASTRO SANTOS,
CLEIDE MARIA PEREIRA, CARLA RAQUEL SANTOS, ÁUREA VALÉRIA
CORRÊA FARIA, LEDA BATISTA SANTOS, MÁRCIA APARECIDA COSTA
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RIBEIRO, MARIA ANTÔNIA FARIA FERREIRA, NEIDE NASCIMENTO
MARTINS COSTA, MARIA PAULA NASCIMENTO CHAGAS, EDNA RIBEIRO
NASCIMENTO OLIVEIRA, KATHYA ENES PEDROSA, ENILDA FERREIRA
MENEZES SILVA, SÍLVIA LOPES FERREIRA GATO, ROGÉRIO FERREIRA
LIMA, MARISE APARECIDA LIMA CAETANO, GERACINA SILVA MELO
OLIVEIRA, MARIZA SIQUEIRA SOUZA; SANDRA DE OLIVEIRA SILVA,
JURACI DOS SANTOS, IEDA MINERVINA SANTOS, CLÉLIA BATISTA
RACHID ARAÚJO, JOSÉ MARIA GUIMARÃES, ANA MARIA COSTA
PEDROSA, LÚCIA MARLENE MENDONÇA, MARIA APARECIDA DOS REIS
RIBEIRO, LEILA MARIA OLEGÁRIO MACIEL, MARIA HELENA GONDIM,
MARGARETE DO ROSÁRIO FONSECA, MARIA APARECIDA SILVA, MARIA
DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUZA, OLGA MARIA RABELO SANTOS,
MARIA DA GLÓRIA NASCIMENTO, MARLI CÂNDIDA PEDROSA MEDEIROS,
IRANI SILVA, IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVA, ADRIANA OLIVEIRA
FERREIRA, ALVARINDA RESENDE DE AZEVEDO RIBEIRO, MARIA DE
FÁTIMA CAETANO, ELIETE GARCIA RODRIGUES, CLEIDE RODRIGUES
SIQUEIRA, DAYSE LÚCIDE GONDIM ARAÚJO BEIRIGO, ELMA REJANE
LOPES SANTOS, LAURA BEATRIZ NASCIMENTO DE AZEVEDO, ALDA
DALVA ALVES ARAÚJO, JANE SELMA SANTOS LOPES, MARIA MARTA
SANTOS SILVA, JUSSARA MARIA OLIVEIRA, ROSIMARY MENDES
ARANTES ARAÚJO, CARLA BEATRIZ RESENDE DUARTE, MÁRCIA DA
SILVA RESENDE, MARIA ANTÔNIA MENDES SILVA, NERCILA MARIA SILVA
ALMEIDA, CLEUSA DE SOUZA RIBEIRO, MARIA DO ROSÁRIO
RODRIGUES, MARIA DE LOURDES PEREIRA CHAGAS, LUÍZA MARIA
TAVARES MENDONÇA, JOANA DARC SANTOS ARAÚJO, EVANGELIA
ÂNGELA ENES, ROSÁRIA APARECIDA GODOI SEVERINO, BÁRBARA
MARIA ROCHA SILVA, MARIA HELENA PORFÍRIO RIBEIRO, NEIVA
APARECIDA MARTINS SILVA, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, MYRZA RIOS
GUSSEN, MARIA APARECIDA CARVALHO PEDROSA, SILVÂNIA SANTOS
SILVA, PETRÔNIO REIS, JOEL MARIA FRANCINO, MARIA DAS DORES DE
OLIVEIRA, SORAIA MARIA SILVA SIQUEIRA, ANTÔNIO ANÍSIO FERREIRA,
IDELFONSO APARECIDO FÉLIX, FRANCISCO DE ASSIM MENDES, LUIZ
CARLOS DE SOUZA MEZÊNCIO, PAULO PEREIRA SANTOS, MÁRCIO
BALDOÍNO MACHADO, JOSÉ MARIA CASTELANO, ZILMA DO
NASCIMENTO RIBEIRO, MARIA DOS ANJOS SILVA NASCIMENTO, GILDA
APARECIDA ROSA DIAS e SÔNIA APARECIDA SILVA, aduzindo em síntese
que o primeiro requerido mantém em seus quadros, de forma ilegal, os demais,
funcionários aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social exercendo a
mesma função quando das suas aposentadorias. Afirma que a percepção de
duas rendas relativas a um único vínculo jurídico gerado com o com dinheiro
público é inconstitucional e ilegal, além de causar considerável dano ao erário e
burlar a regra do concurso público. Esclarece que o Município de Itapecerica
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burlar a regra do concurso público. Esclarece que o Município de Itapecerica
não possui instituto de previdência próprio, por isso adota o Regime Geral de
Previdência Social. Em diligência ao INSS fora solicitado a lista de todos os
servidores do Município que se encontram aposentados e ainda mantém vínculo
funcional com a Prefeitura no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria. A
autarquia federal informou a ocupação ilegal de servidores em cargos públicos
municipais mesmo após as respectivas aposentadorias. Assevera que os cargos
são todos de natureza técnica, a serem ocupados mediante aprovação em
concurso público. Aduz que os servidores aposentados podem ser
perfeitamente substituídos, inclusive pelos aprovados no concurso público e
processo seletivo promovidos recentemente pelo réu, que se encontram em
pleno vigor e validade. Registra que os eventuais servidores substitutos
receberão salários muito inferiores àqueles auferidos pelos aposentados que
acumulam adicionais por tempo de serviço e outras vantagens, o que, por
conseguinte, acarretará em nítida diminuição de despesas ao erário municipal.
Lado outro, Ressalta que o quadro funcional da Prefeitura de Itapecerica é
composto atualmente por 608 servidores públicos em sentido amplo, sem contar
o número de estagiários e agentes políticos. Sendo assim, o número de cargos
que devem ser declarados vagos é pequeno se comparado ao montante de
servidores que integram a máquina pública municipal, não comprometendo a
continuidade do serviço público. Discorre sobre a ilegalidade da permanência
dos servidores aposentados, em razão de afronta a legislação atinente ao tema,
dentre elas o disposto no artigo 37 inciso XVI e §10 da Constituição Federal, EC
103/2019, orientações normativas da Previdência Social e contra a própria Lei
Municipal de nº 43/10. Pugna pela procedência da ação com a condenação do
primeiro requerido na obrigação de fazer consistente em declarar vagos os
cargos ocupados ilegalmente pelos servidores aposentados pelo RGPS, que
também figuram no polo passivo desta ação.

Na decisão inicial de ID. 9599748066 (tel:9599748066) determinei a emenda da
inicial, o que foi feito em ID. 9606088281 (tel:9606088281).

Em ID. 9606984815 (tel:9606984815), designei audiência para tentativa de
conciliação.

Em ID. 9619092407 (tel:9619092407) julguei extinto o feito com relação aos
requeridos José Maria Castelano, Zilma do Nascimento Ribeiro, Maria dos Anjos
Silva Nascimento, Gilda Aparecida Rosa Dias e Sônia Aparecida Silva.

Audiência realizada aos 27.10.2022, conforme termo de ID. 9641993327
(tel:9641993327), oportunidade em que foi apresentada proposta de acordo,
com data prevista para o desligamento, que foi aceita pelos requeridos Petrônio
Reis, Bárbara Maria Rocha Silva, Mariza Siqueira Souza e Luíza Maria Tavares,
tendo o feito sido extinto também com relação a estes.
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tendo o feito sido extinto também com relação a estes.

Os requeridos Alvarinda Rezende de Azevedo Ribeiro, Evangelia Ângela Enes,
Fábio Donizete Diniz, Idelfonso Aparecido Félix, Lázaro Cândido Ribeiro Filho,
Márcia Aparecida Costa Ribeiro, Maria das Graças Silva, Maria de Lourdes
Pereira Chagas, Myrza Rios Gussen, Neiva Aparecida Martins Silva, Nilma
Ribeiro Nascimento Pontes, Olga Maria Campos Batista, Ana Maria Costa
Pedrosa, Joana D’Arc Santos Araújo, Lúcia Marlene Mendonça, Maria
Aparecida dos Reis Ribeiro, Maria das Graças Carvalho, Maria Marta Santos
Silva, Marli Cândida Pedrosa Medeiros, Carmelita de Almeida Martins, Cleusa
de Souza Ribeiro, Luiz Carlos de Souza Mezêncio, Maria das Graças Silva
(homônimo), Paulo Pereira Santos, Orlando Aparecido Rodrigues e Maria
Conceição Sales Paiva expressaram desejo em aderir ao acordo, tendo o feito
sido extinto com relação a estes em ID. 9659285968 (tel:9659285968) e ID.
9670492755 (tel:9670492755).

Em ID’s. 9664448370 (tel:9664448370), 9664444653 (tel:9664444653),
9664446047 (tel:9664446047), 9664449899 (tel:9664449899), 9664446896
(tel:9664446896), 96644511498 (tel:96644511498), 9664459419
(tel:9664459419), os requeridos Clelia Batista Rachid Araújo, Silvia Lopes
Ferreira Gato, Maria Paula Nascimento Chagas, Ieda Minervina Santos, Cleide
Maria Pereira, José Maria Guimarães e Maria Aparecida Menezes Pinto
apresentaram contestação, respectivamente, onde aduzem, em suma, que entre
as múltiplas modificações impostas pela Emenda Constitucional 103, de 2019, é
a previsão, inserida na redação dada ao §14 do art. 37 da Constituição, de que
“a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de
Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido
tempo de contribuição.” Tal redação substituiu a proposta inicial, que previa, na
forma de uma nova redação para o Parágrafo 10 do art. 37 da Constituição
Federal, que seria “vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria do regime próprio de previdência social de que trata o art. 40, de
proventos de inatividade, de que tratam os art. 42 e art. 142 e de proventos de
aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 201,
decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função pública, com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública”, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma prevista na Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Caso essa
proposta viesse a ser aprovada, estaria vedada a acumulação de salário de
servidor efetivo ou empregado permanente com proventos de aposentadoria
decorrente de cargo ou emprego público da mesma natureza. E mesmo que o
servidor/empregado público houvesse se aposentado pelo RGPS ele não
poderia ingressar em novo cargo/emprego e acumular o benefício com a
remuneração, exceto no caso de cargo em comissão. Ao rejeitar essa proposta,
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remuneração, exceto no caso de cargo em comissão. Ao rejeitar essa proposta,
porém, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que apreciou a PEC 6,
de 2019, que deu origem à Emenda Constitucional 103, de 2019, deu novo
tratamento à matéria, que acabou por ser acatada pelos Plenários das duas
Casas. Na forma incorporada ao texto Constitucional, e em vigor desde 13 de
novembro de 2019, com validade para todos os entes da Federação, ou seja,
em âmbito Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, se o servidor ou empregado
público vier a se aposentar, o simples fato de deter essa condição acarretará a
extinção do vínculo estatutário ou celetista que esteja em vigor na data da
aposentadoria. A regra, contudo, somente se aplica a aposentadorias
concedidas a partir de 13 de novembro de 2019, sendo este o comando
expresso do art. 6º da Emenda Constitucional 103. Aduzem que o servidor
aposentado até 13 de novembro de 2019, pelo RGPS, antes da vigência da
EC103/19, poderá conciliar o provento da aposentadoria com a permanência no
cargo efetivo que lhe deu lastro e respectiva remuneração. Importante Ressaltar,
que para esse fim, porém, o que importa não é a data do ato de concessão, mas
a data do início do benefício, ou seja, a data em que foi requerido validamente,
nos termos do art. 49 da Lei nº 8.213, de 1991. Mesmo que a concessão tenha
se dado a posteriori, havendo o direito sido adquirido até 12 de novembro de
2019, ou seja, antes da EC 103 entrar em vigor, e requerido nessa condição,
estará resguardada a preservação do vínculo, mesmo que a aposentadoria seja
concedida a partir de 13 de novembro de 2019. Assim, foi afastada a aplicação
geral e imediata aos empregados públicos e servidores públicos já aposentados
em 13 de novembro de 2019, mas que se mantiveram em seus cargos.
Importante mencionar que caso não houvesse sido acolhida tal regra de
transição pela comissão especial na Câmara dos Deputados, milhares de
empregados públicos e servidores públicos em atividade seriam imediatamente
desligados de seus empregos e cargos, por já estarem em gozo de
aposentadoria. Asseveram que o STF fixou tese de repercussão geral (Tema
606) no Recurso Extraordinário (RE) 655283, em que foi definido que a
concessão de aposentadoria encerra o vínculo empregatício, exceto para os
empregados que tenham se aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Por
fim, alegam que pela interpretação teleológica do ordenamento jurídico e com
fundamento na tese firmada no julgamento do recurso extraordinário, para os
servidores que exerçam algum cargo, emprego ou função pública e já estejam
aposentados pelo INSS em data anterior à 13/11/19, será resguardado o direito
a permanecer com o vínculo público ativo. Pugnam pela improcedência da ação.

Já os requeridos Adriana Oliveira Ferreira, Alda Dalva Alves Araújo, Andreane
Aparecida Araújo Sousa, Antônio Anísio Ferreira, Auréa Valéria Correa Faria,
Carla Beatriz Resende Duarte, Carla Raquel Santos, Cléia Maria Barreto
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Oliveira, Cleide Rodrigues Siqueira, Deyse Lucide Gondim Araújo Beirigo,
Dirlene Castro Santos, Edilson De Morais, Édna Ribeiro Nascimento Oliveira,
Eliete Garcia Rodrigues, Elma Rejane Lopes Santos, Enilda Ferreira Menezes
Silva, Francisca Eni Vilela Oliveira, Francisca Rosalina Santana, Francisco De
Assis Mendes, Geracina Silva Melo Oliveira, Geraldo Humbero D’alessandro,
Gilberto Corrêa Mesquita, Imaculada Conceição Silva, Irani Silva, Jane Selma
Santos Lopes, João José Jacinto, Joel Maria Francino, Juraci Dos Santos,
Jussara Maria Oliveira, Kathya Enes Pedrosa, Laura Beatriz Nascimento De
Azevedo, Leda Batista Santos, Leila Maria Aparecida Olegário Maciel, Luciana
Silva Ferreira, Márcia Da Silva Resende, Márcio Baldoino Machado, Margarete
Do Rosário Fonseca, Maria Antônia Faria Ferreira, Maria Antônia Mendes Silva,
Maria Aparecida Carvalho Pedrosa, Maria Aparecida Silva, Maria Aparecida
Sodré, Maria Da Conceição Oliveira Souza, Maria Da Glória Nascimento, Maria
Das Mercês Pinto, Maria Das Dores De Oliveira, Maria Das Dores Dos Reis,
Maria De Fátima Araújo, Maria De Fátima Caetano, Maria Do Rosário
Rodrigues, Maria Helena Gondim, Maria Helena Porfírio Ribeiro, Maria Inês
Santos Lacerda, Maria Marlene Santos, Marília Gondim Mesquita, Marise
Aparecida Lima Caetano, Neide Nascimento Martins Costa, Nercília Maria Silva
Almeida, Olga Maria Rabelo Santos, Rogério Ferreira Lima, Romársio Lopes
Arantes, Rosária Aparecida Godói Severino, Rosimary Mendes Arantes Araújo,
Sandra De Oliveira Silva, Silvânia Santos Silva, Soraia Maria Silva Siqueira,
Zulmiro Gonzada Da Silva e Zulmiro Raimundo Da Costa, apresentaram
contestação em ID. 9665719218 (tel:9665719218), onde alegam,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a inconstitucionalidade incidental
em razão da violação, pelo ente municipal, da competência privativa da União.
No mérito, asseveram que o autor não cuidou em promover a prova da condição
de ilegalidade da permanência de cada um dos requeridos, a individualização da
situação jurídica de cada um em relação ao ordenamento jurídico, a natureza do
vínculo jurídico de cada um deles para com o município, prova de sua condição
de aposentado(a) e da suposta utilização do tempo de contribuição a que se
obriga em razão do ônus que atraiu para si. Discorrem sobre os princípios da
legalidade e irretroatividade de normas, que veda a retroatividade em prejuízo
em relação a situações jurídicas já consolidadas. Aduzem que é indiscutível que
se trata de uma garantia supralegal em face do Poder do Estado, uma exigência
indispensável para a estabilidade e a segurança jurídica nas relações
desenvolvidas no âmbito da jurisdição estatal, sob pena de dano irreparável ao
patrimônio jurídico do cidadão. A investidura em cargo efetivo se faz na classe
inicial, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
realizado em uma ou mais etapas, em conformidade com o disposto no inciso II
do art. 37 da CF/8810 e no disposto em edital relativo ao certame. Os
requeridos ingressaram em concurso público de provas e títulos, obtiveram êxito
e ocupam vagas relativas aos respectivos cargos com plena observância da
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e ocupam vagas relativas aos respectivos cargos com plena observância da
legalidade. A submissão de um servidor público ao regime de trabalho com
vínculo efetivo deve se guiar pelos Princípios da Segurança Jurídica e da boa-
fé. Espera o servidor que, cumprindo os seus deveres, a administração pública
vá cumprir o disposto em lei e, por conseguinte, assegurar-lhe os benefícios que
resultem da relação de trabalho, segundo as regras jurídicas postas. Aqueles
que exerçam o poder de tutela em nome do Estado devem prover segurança
jurídica e agir com boa-fé. Quando por ato deliberado se propõe que a
administração pública use de expediente ilegal para promover a exoneração de
servidor, restam inequivocamente violados os princípios supramencionados.
Discorrem ainda sobre a vinculação ao edital, princípio da inafastabilidade da
jurisdição, contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo,
previsão constitucional para a perda do cargo público, emenda constitucional nº
103/2019, Leading Case STF – Tema 1150 – RE nº 1302501 (tel:1302501),
acumulação de proventos da aposentadoria em cargo público e ônus da prova
do autor. Batem pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e requerem a
produção de provas. Ao final, impugnam os documentos apresentados pelo
autor e pugnam pela improcedência da ação.

O Município de Itapecerica apresentou contestação em ID. 9678339114
(tel:9678339114), onde aduz, em suma, que embora a Administração respeite a
figura do Ministério Público e reconheça sua importância frente as ações
ímprobas e irregulares, há entendimento de que inexista irregularidade a
suscitar a procedência do pedido em questão, não havendo que se falar em
irregularidade de contratação. Destaca que se tratam de situações que atendem
ao ordenamento local vigente, bem como às práticas administrativas
historicamente adotadas, não tendo a atual Gestão alterado as regras quanto
aos referidos servidores. Afirma que os demais requeridos são servidores
efetivos, inexistindo qualquer interesse político face à sua manutenção nos
quadros de servidores, mas, tão somente, preocupação da Administração
quanto à conservação do serviço público e atendimento, entre outros, aos
princípios da impessoalidade e eficiência, não havendo qualquer afronta a
Constituição e Legislação local. Entende-se, pois que o pedido inicial para
rompimento dos vínculos dos servidores em tela poderá suprimir direitos e,
ainda, culminar em solução de continuidade dos serviços públicos locais, dado o
número dos servidores e a importância das funções desempenhadas. Resta
indiscutível que deve haver distinção entre servidores aposentados antes de 12
de novembro de 2019 e após o referido marco, o que deve ser levado em conta
para o deslinde dos autos. Menciona que embora a norma municipal preveja
(lato sensu) a vacância do cargo, certo é que esta mesma norma não disciplina
qualquer procedimento voltado à sua consecução para a hipótese pretendida
pelo autor no presente feito, qual seja, aposentadoria pelo Regime Geral, a qual
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não se prende a critérios estatutários para sua implementação. Ou seja, à vista
do princípio administrativo, em que só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza,
não há previsão legal, nas normas municipais vigentes, para rompimento dos
vínculos em questão. O grande direcionador do deslinde do caso dos autos
encontra-se alicerçado na Emenda Constitucional 103 de 2019. Referida
Emenda trouxe diversas modificações, dentre elas ressalta-se a redação dada
ao §14 do art. 37 da Constituição. A letra da norma em vigor invocada pela
exordial prevê uma correspondência entre o tempo de contribuição e o cargo
cuja vacância se pretende, que, sequer, veio a ser apurado em cada um dos
casos cujo rompimento se pretende. E, ainda assim, haveria de existir
procedimento legalmente instituído próprio a regular o afastamento e posterior
desfazimento do vínculo laboral frente à administração, o que, como dito,
inexiste em Itapecerica. Assim, apenas por esse motivo, já se entende inviável o
pleito ministerial. Ainda que se entendesse plausível a pretensão do Ministério
Público, ou seja, que a interpretação desse face à norma acima mencionada,
publicada em 13.11.2019 seria adequada e autoaplicável, mister considerar que
não se há falar em retroatividade da norma, o que, inclusive, é vedado pela
própria Constituição da República em seu artigo 5º, inciso XXXVI. Pugna pela
improcedência da ação.

Impugnação em ID. 9679256362 (tel:9679256362), onde o autor rebate as teses
aventadas na contestação, ratifica as alegações iniciais e pugna pelo julgamento
antecipado do mérito.

É o extenso e necessário relatório. Decido.

Não obstante haver pedido de produção de prova testemunhal, a matéria posta
em lide é exclusivamente de direito, o que torna despicienda a dilação
probatória, a teor do art. 355, inciso I, do CPC.

Como se sabe, cabe ao magistrado determinar a produção das provas que
entender fundamentais à melhor instrução do feito, inclusive rejeitando as que
se mostrarem desnecessárias, em consonância com o exposto no art. 370 do
CPC.

Outro não é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Possuindo a matéria posta em exame natureza meramente de direito, dispensa-
se a produção de prova pericial e testemunhal, não caracterizando cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide. (TJMG - Apelação Cível
1.0000.20.555839-8/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em
02/12/2022).

Alerto ao peticionário que constituindo-se o depoimento pessoal como meio de
prova que objetiva obter a confissão, espontânea ou provocada, da parte
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prova que objetiva obter a confissão, espontânea ou provocada, da parte
contrária, inviável se mostra deferir pretensão em obter o depoimento pessoal
do representante do Ministério Público, pois não sujeito à confissão, uma vez
que atua como órgão (ente despersonalizado), na condição de substituto
processual ou condutor autônomo do processo, sendo representante de direitos
indisponíveis da sociedade, não podendo emitir conceitos próprios nem transigir
acerca dos direitos tutelados. Trata-se de sujeito processual formal e especial,
que não participa da relação jurídica de direito material.

Passo à análise das preliminares arguidas em sede da contestação de ID.
9665719218 (tel:9665719218).

A priori, os requeridos alegam a inépcia da peça exordial, ao argumento de que
intimado para que promovesse a emenda da inicial, o autor se limitou a indicar
os nomes e endereços dos requeridos, sendo que a peça antes dirigida
unicamente ao ente municipal, em todos os seus fundamentos, não sofreu
qualquer alteração, ajuste ou complemento em relação aos requeridos.

Portanto, em face da ausência de fundamento e de pedido em relação aos
requeridos, indispensáveis à propositura da ação, a teor do disposto no artigo
320 do CPC, ante a impossibilidade de aditamento da inicial depois da
contestação, pugnam pelo reconhecimento da inépcia da inicial com a extinção
do feito nos termos do artigo 485 inciso I, do CPC e condenação do autor nos
consectários legais.

Estabelece o artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, as hipóteses em que
determinada petição pode ser considerada inepta, senão vejamos:

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa
de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que
se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer
logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

De fato, não houve modificação da peça inicial por ocasião da emenda.
Contudo, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses
supramencionadas, sendo certo que a finalidade da emenda era exclusivamente
a inclusão dos demais requeridos, no polo passivo.

Isso porque, o autor indica de forma clara os fatos e os fundamentos do seu
pedido em relação ao objeto da causa, estabelecendo, por conseguinte, o nexo
processual em relação entre os integrantes do polo passivo da ação.

Resta claro ainda o que se pretende com a presente demanda, com relação a
todos os requeridos, eis que cristalino o intuito de que sejam declarados vagos
os cargos ocupados pelos servidores aposentados pelo RGPS.

Ademais, não prospera a preliminar de inépcia da inicial porquanto dela verifica-
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Ademais, não prospera a preliminar de inépcia da inicial porquanto dela verifica-
se que a conclusão lógica decorreu da narração dos fatos, tendo sido
perfeitamente possível apreender o conteúdo do pleito, propiciando todos os
elementos necessários à apresentação da defesa dos requeridos.

Neste diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - POSSIBILIDADE - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA -
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. [...] Se a simples leitura da inicial
proporciona ao julgador aferir a verdadeira intenção da parte autora, a sua
pretensão e as medidas necessárias para tanto, rejeita-se a preliminar de
inépcia da inicial.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.112727-
7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 01/09/2022).

Os requeridos pugnam ainda pelo reconhecimento da inconstitucionalidade
incidental do inciso IV do artigo 46 da Lei Municipal nº 043/2010. Porém, a
preliminar está intimamente ligada ao mérito, devendo com ele ser analisada.

Superadas as teses preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

Trata-se de Ação Civil Pública aviada pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais em face do Município de Itapecerica e dos servidores Nerina
Maria Dos Santos, Olga Maria Campos Batista, Maria Aparecida Menezes
Pinto, Zulmiro Raimundo Da Costa, Maria Inês Santos Lacerda, Cleia Maria
Barreto Dimas, Maria Das Mercês Pinto, Geraldo Humberto D'alessandro,
Francisca Rosalina Santana, Maria Marlene Santos, João José Jacinto,
Andreane Aparecida Araújo Sousa, Pedro Geraldo Nogueira, Edilson De
Morais, Maria Aparecida Sodré, Francisca Eni Vilela Oliveira, Gilberto
Corrêa Mesquita, Romárcio Lopes Arantes, Maria Das Dores Dos Reis,
Marília Gondim Mesquita, Zulmiro Gonzaga Da Silva, Delice Pereira Araújo
Correia, Luciana Silva Ferreira, Dirlene Castro Santos, Cleide Maria Pereira,
Carla Raquel Santos, Áurea Valéria Corrêa Faria, Leda Batista Santos,
Maria Antônia Faria Ferreira, Neide Nascimento Martins Costa, Maria Paula
Nascimento Chagas, Edna Ribeiro Nascimento Oliveira, Kathya Enes
Pedrosa, Enilda Ferreira Menezes Silva, Sílvia Lopes Ferreira Gato, Rogério
Ferreira Lima, Marise Aparecida Lima Caetano, Geracina Silva Melo
Oliveira, Sandra De Oliveira Silva, Juraci Dos Santos, Ieda Minervina
Santos, Clélia Batista Rachid Araújo, José Maria Guimarães, Leila Maria
Olegário Maciel, Maria Helena Gondim, Margarete Do Rosário Fonseca,
Maria Aparecida Silva, Maria Da Conceição Oliveira Souza, Maria Da Glória
Nascimento, Irani Silva, Imaculada Conceição Da Silva, Adriana Oliveira
Ferreira, Maria De Fátima Caetano, Eliete Garcia Rodrigues, Cleide
Rodrigues Siqueira, Dayse Lúcide Gondim Araújo Beirigo, Elma Rejane
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Rodrigues Siqueira, Dayse Lúcide Gondim Araújo Beirigo, Elma Rejane
Lopes Santos, Laura Beatriz Nascimento De Azevedo, Alda Dalva Alves
Araújo, Jane Selma Santos Lopes, Jussara Maria Oliveira, Rosimary
Mendes Arantes Araújo, Carla Beatriz Resende Duarte, Márcia Da Silva
Resende, Maria Antônia Mendes Silva, Nercila Maria Silva Almeida, Maria
Do Rosário Rodrigues, Rosária Aparecida Godoi Severino, Maria Helena
Porfírio Ribeiro, Maria De Fátima Araújo, Maria Aparecida Carvalho
Pedrosa, Silvânia Santos Silva, Joel Maria Francino, Maria Das Dores De
Oliveira, Soraia Maria Silva Siqueira, Antônio Anísio Ferreira, Francisco De
Assim Mendes e Márcio Baldoíno Machado, onde pretende, em essência, a
vacância dos cargos públicos ocupados pelos servidores junto ao primeiro
requerido, ao fundamento de que a permanência destes nos respectivos cargos
após a aposentação é ilegal, eis que afronta o disposto no artigo 37 inciso XVI e
§10 da Constituição Federal, EC 103/2019, orientações normativas da
Previdência Social e contra a própria Lei Municipal de nº 43/10.

Verifico que somente a requerida Nerina Maria Dos Santos não contestou a
ação. Diante da não apresentação de contestação no prazo legal, incide na
espécie o instituto da revelia, pelo que deverão ser reputados verdadeiros os
fatos afirmados pela parte autora com relação a esta, não se esquecendo,
contudo, que a ‘’ficta confessio deve ser interpretada com a necessária
flexibilidade, não tendo força para isentar o autor de provar o fato constitutivo do
seu direito, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório substancial.’’

Como a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não
absoluta, nada impede que o Magistrado, carreando outros elementos do
processo, decida de forma divergente àquilo que foi pedido na inicial.

Aplicando o princípio da verdade real que, inegavelmente, está cada vez mais
presente no Direito Civil, avançando o limite outrora reconhecido, qual seja,
ênfase apenas na seara penal, a ausência de contestação por quaisquer das
partes integrantes do polo passivo não tem o condão de transformar a simples
narrativa contida na exordial em fato indiscutível. Nesse sentido, vem a talho o
julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - AUSÊNCIA DE
PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A presunção de veracidade dos
fatos diante da revelia é relativa, devendo o Magistrado formar seu livre
convencimento com base nas provas e demais elementos presentes no
caso concreto. (TJMG -  Apelação Cível 1.0433.15.019640-3/001, Relator(a):
Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/0017,
publicação da súmula em 05/06/2017).

Atinente à matéria objeto da lide, o Supremo Tribunal Federal assentou que não
é mais possível permanecer no emprego após a aposentadoria, fixando a
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é mais possível permanecer no emprego após a aposentadoria, fixando a
seguinte tese:

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional
administrativa e não trabalhista, o que atrai competência da Justiça comum para
julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos
inviabiliza permanência no emprego nos termos artigo 37 da Constituição,
salvo para aposentadorias concedidas pelo RGPS (Regime Geral de
Previdência Social) até a data de entrada em vigor da EC (Emenda à
Constituição) 103, de 2009 nos termos do que dispõe seu artigo 6º.”

Verifico que o Município de Itapecerica não possui regime jurídico próprio,
submetendo-se, portanto, ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS,
sendo que as aposentações questionadas se deram através do aludido regime.

Da análise preliminar e individual da tese acima transcrita, conclui-se que
somente os aposentados após a entrada em vigor da Emenda Constitucional
103/2019 deveriam ser desligados do cargo público, sendo que os demais, cuja
aposentação tenha se dado pelo RGPS anteriormente à EC, poderiam continuar
trabalhando.

Ocorre que o §14 incluído ao artigo 37 da Constituição Federal após a reforma
da previdência, prevê que ‘’a aposentadoria concedida com a utilização de
tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública,
inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do
vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.’’

Assim, nova interpretação é dada ao tema, concluindo-se agora, lícita a
permanência no cargo, emprego, ou função pública, dos servidores que se
aposentaram pelo RGPS antes da entrada em vigor da EC/2019, desde que não
tenha sido utilizado tempo de contribuição decorrente deste mesmo cargo
público para preenchimento dos requisitos e concessão do benefício
previdenciário.

Em resumo, após a Emenda, a cumulação é ilícita mesmo que o servidor não
tenha utilizado tempo de contribuição do cargo público atual para aposentação,
sendo que se a aposentação tenha ocorrido antes, sem utilização de tempo de
contribuição do cargo que se deu a aposentadoria, poderia o servidor acumular
os proventos de um e de outro.

Neste contexto, era necessária a distinção dos servidores que se aposentaram
antes de 14.11.2019 usando tempo de contribuição do serviço público para
aposentação daqueles que não utilizaram, uma vez que as medidas a serem
adotadas em cada grupo são distintas, aplicando-se tratamento isonômico às
partes, dada a irretroatividade consagrada pelo dispositivo em voga.
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Na decisão de ID. 9606984815 (tel:9606984815), determinei que o ente
municipal trouxesse aos autos a relação nominal dos requeridos que se
aposentaram antes da vigência da EC 103/19, sem a utilização de tempo de
contribuição decorrente do cargo público. 

Em ID. 9615188572 (tel:9615188572), o primeiro requerido juntou sua
manifestação, onde indicou cinco nomes de servidores, cujas aposentações se
deram de forma independente do cargo que hoje ocupam, sendo o feito extinto
com relação a eles.

Quanto aos demais, é possível concluir que todos utilizaram tempo de
contribuição do cargo público para aposentação, de vez que o município
excepciona somente os cinco servidores acima referidos, não havendo que se
falar agora em aplicação de tratamento diverso, posto que as excepcionalidades
já foram analisadas no decorrer do processo, com adoção das medidas
pertinentes a cada caso.

O artigo 153-A do Decreto nº 10.410/2020, que altera o regulamento da
Previdência, prevê que a concessão de aposentadoria requerida a partir de 14
de novembro de 2019 com utilização de tempo de contribuição decorrente de
cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que
gerou o referido tempo de contribuição.

Dito isso, de igual forma, a leitura isolada do dispositivo leva à conclusão
equivocada de que somente as aposentadorias requeridas após 14.11.2019
estariam sujeitas à regra geral.

Equivocada porque, a análise conjunta das normas que tratam da matéria,
sobretudo a Carta Magna, fixa regras e dá amplitude ao debate, trazendo a
compreensão acerca da ilegalidade da manutenção dos cargos em voga,
devendo o operador do direito se ater, sobretudo, à hierarquia das normas
jurídicas.

O ente municipal editou a Lei Complementar nº 043/2010, que dispõe sobre o
plano de carreiras, cargos e salários dos servidores municipais de Itapecerica.

No artigo 46 inciso IV da referida Lei Municipal, sobre o qual se pretende a
declaração de inconstitucionalidade, ao argumento de que a referida norma viola
a regra de competência privativa da União para legislar sobre a matéria, consta
que a vacância de cargo público, declarada por ato da autoridade
competente, decorrerá de aposentadoria.

A declaração incidental de inconstitucionalidade implica em mera desaplicação
da lei, ou seja, na recusa de sua aplicação para solucionar a controvérsia
deduzida em juízo. A lei não é prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia
perante terceiros.
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perante terceiros.

O controle de constitucionalidade difuso permite que os juízes analisem se as
leis contrariam ou não a Constituição, mediante exame de questão incidental e
prejudicial, para, ultrapassada a eventual inconstitucionalidade normativa,
realizar o julgamento do caso concreto.

A Lei Municipal que prevê a vacância do cargo em decorrência da
aposentadoria, encontra amparo na tese firmada no RE nº 1302501
(tel:1302501), na data de 14.05.2021 (Tema nº 1150/STF), in verbis:

‘’O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social,
com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser
reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por
violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação
de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’’

O Leading Case do STF (RE 1302501 (tel:1302501)), pode ser utilizado no caso
concreto, posto que os fundamentos jurídicos apresentados em ambos os casos
são idênticos, não obstante um tratar de reintegração de servidor já exonerado
ao cargo público e o outro, da manutenção destes.

A questão também encontra respaldo na tese vinculante firmada no IRDR nº
1.0002.14.000220-1/003, que em 21.02.2018 foi julgada no sentido de que:

“Com a aposentadoria voluntária do servidor público municipal efetivo,
regido pelo regime geral de previdência social, ocorre o rompimento do
vínculo deste com a Administração Pública, gerando a vacância do cargo,
não se admitindo a sua permanência no cargo.’’

Conforme disposto no artigo 985 do CPC, julgado o incidente de demandas
repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área
de jurisdição do respectivo tribunal, bem como aos casos futuros que versem
idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência
do tribunal.

Feitas essas considerações preliminares, verifico que a Lei Municipal além de
encontrar guarida nas teses supratranscritas, em nada contraria a Constituição
Federal, conforme será demonstrado adiante, não havendo que se falar,
portanto, em inconstitucionalidade incidental do inciso IV do artigo 46 da Lei nº
043/2010.

Destaco, por oportuno, que a referida Lei é de 2010 e passados 12 (doze) anos,
nenhum dos legitimados procurou o controle concentrado de constitucionalidade
da Lei local, presumindo-se assentada a conformidade com o dispositivo
normativo constitucional.
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normativo constitucional.

Outro não é o entendimento do TJMG, ao julgar recentemente casos análogos.

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO DO MARANHÃO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PERMANÊNCIA NO CARGO -
IMPOSSIBILIDADE - VACÂNCIA E AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO -
ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR - RECURSO DESPROVIDO. A Lei
Municipal n° 944/2004, em seu art. 43, inciso III, prevê que o benefício de
aposentadoria é uma das hipóteses de vacância de cargo público municipal.
Conforme preceitua a tese firmada em IRDR n° 1.0002.14.000220-1/003,
"Com a aposentadoria do servidor público municipal ocupante de cargo
público regido pelo Regime Geral de Previdência Social ocorre a vacância
do cargo."  (TJMG -  Apelação Cível  1.0000.22.150917-7/001, Relator(a): Des.
(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação
da súmula em 09/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - APOSENTADORIA EM CARGO
EFETIVO PELO RGPS - PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO -
IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA EM IRDR - APLICAÇÃO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE. No IRDR n. 1.0002.14.000220-1/003
firmou-se tese no sentido de que, ocorrendo a aposentadoria voluntária do
servidor público municipal efetivo, que seja regido pelo RGPS, o seu
vínculo é rompido com a Administração Pública, ocorrendo a vacância do
cargo, não podendo o servidor permanecer no cargo. Como a previdência
dos servidores do Município de Conselheiro Lafaiete é regida pelo Regime
Geral de Previdência Social, e considerando a aposentadoria do
impetrante pelo INSS, com cômputo de tempo de serviço prestado ao ente
municipal, não se revela ilegal a declaração de vacância de seu cargo e
consequente exoneração, independentemente de prévio processo
administrativo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.002906-4/004, Relator(a):
Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2022, publicação
da súmula em 21/09/2022).

A alegação de que não houve a individualização da situação jurídica de cada
servidor em relação ao ordenamento jurídico e a demonstração da natureza do
vínculo de cada um deles resta desprovida de razão, eis que oportunizei ao ente
municipal a distinção das situações jurídicas de todos os servidores,
considerando a excepcionalidade de cada caso e ao determinar a emenda para
integrá-los à lide busquei dar oportunidade das respectivas distinções aos
servidores.

Se assim não fosse, não teria sido possível o reconhecimento de situação
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Se assim não fosse, não teria sido possível o reconhecimento de situação
diversa dos servidores elencados em ID. 9619092407 (tel:9619092407), que
gerou a extinção do feito com relação a estes.

A natureza do vínculo empregatício, bem como a prova da aposentação dos
servidores requeridos também restou devidamente demonstrada nos autos
pelos documentos trazidos pelo autor juntamente com a peça inicial.

Documentos estes que, apesar de impugnados, apresentam eficácia plena para
fins de comprovação das alegações iniciais, visto que não há nenhuma
demonstração de macula por parte dos requeridos, que seja capaz de torná-los
inúteis, para o fim colimado.

Friso que uma parte dos documentos impugnados foram fornecidos pelo INSS e
a outra, retirada do portal da transparência do Município de Itapecerica, de
modo que afasto a impugnação genérica deduzida na contestação,
reconhecendo como válidos e úteis os documentos trazidos ao feito pelo autor.

No que tange a alegação de que impera, no caso, o princípio da irretroatividade
das normas, que veda a retroatividade em prejuízo nas situações jurídicas
consolidadas, esclareço que o direito adquirido não incide neste caso, em razão
da incidência do regime jurídico-administrativo, aqui tratado.

Neste contexto:

[…] Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do excelso
Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido
a regime jurídico, inclusive previdenciário, aplicando-se à sua aposentação
as normas vigentes ao tempo do preenchimento dos requisitos
necessários à sua passagem para a inatividade. [...]  (TJMG -  Apelação
Cível  1.0035.18.009368-0/004, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022).

Ademais, a norma constitucional veda a cumulação dos proventos da
aposentadoria com rendimentos desde 1998, não havendo que se falar, neste
caso, em situação jurídica consolidada, nem mesmo em exceção decorrente da
aplicabilidade dos princípios da segurança e boa-fé, considerando a ilegalidade
já pautada da manutenção dos servidores aposentados em seus respectivos
cargos.

Na norma municipal já exposta constam as causas que levam à vacância de
cargo público no município de Itapecerica, que como já dito, guarda
consonância com a Constituição que regulamenta a vacância de cargo em todas
as esferas administrativas, sendo uma delas a aposentadoria do servidor (por
tempo de contribuição ou compulsoriamente).

Em se tratando de servidor efetivo que se aposenta, de acordo com
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entendimento jurisprudencial e doutrinário, a vacância do cargo ocupado é
automática e independente de ato administrativo para declará-lo vago, embora
seja razoável a sua declaração para fins de seu preenchimento posterior e
através de concurso público, conforme consta na legislação municipal
mencionada.

O Tribunal de Justiça de nosso Estado, ao decidir caso análogo, adota esse
mesmo posicionamento, de que independente do regime jurídico previdenciário
adotado pelo órgão público empregador, em caso de aposentadoria voluntária
do servidor, julgando irrelevante a existência de regime previdenciário próprio ou
vinculado ao regime previdenciário do INSS.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE
SERVIDOR PÚBLICO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. Em
conformidade com o artigo 93, inciso III, da Lei Complementar 15/2010 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Leopoldina), a aposentadoria acarreta a
vacância do cargo público, não podendo o servidor continuar no exercício
de suas funções após o requerimento espontâneo de aposentadoria
perante o INSS, salvo se aprovado em novo concurso público e houver
opção por receber apenas a remuneração da ativa.  (TJMG -  Agravo de
Instrumento-Cv  1.0384.15.006400-2/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2017, publicação da súmula em
24/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ABAETÉ -
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO - LEGALIDADE - AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos
termos do art. 35, da Lei Municipal nº 1.660/1997 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Abaeté), a aposentadoria acarreta a vacância do
cargo público, razão pela qual não poderá o servidor nele permanecer
após a aposentadoria espontânea, salvo se aprovado em novo concurso
público e houver opção por receber apenas a remuneração da ativa.
(TJMG, A.I. 1.0002.14.000216-9/001. Relator: Desembargador ELIAS CAMILO,
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento 19/03/2015, Data da
Publicação/Fonte DJe 30/03/2015).

Trata-se de entendimento que tem o respaldo do STJ.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA E SERVIÇO ATIVO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
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APOSENTADORIA E SERVIÇO ATIVO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. Tendo o servidor requerido e obtido,
por opção, a aposentadoria remunerada, não poderia ele ter continuado a
prestar serviço ao Estado, seja como celetista ou estatutário. Seu
reingresso nos quadros da administração somente seria possível através
de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88 e 27, II, da CE. Com
a aposentadoria cessa o vínculo laboral que prende o servidor ou empregado,
não constituindo ilegalidade o ato que interrompe o pagamento do cargo
anteriormente ocupado, cumulado com aposentadoria. - Recurso ordinário a que
se nega provimento.

No mesmo sentido, o excelso STF.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO.
REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA REJEITADOS. […] É vedada a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou
função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma
da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. (ARE
1.229.321 - AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de
4/9/2020).

Destarte, a continuidade dos servidores requeridos em cargo público somente
poderá ocorrer mediante novo concurso público de provas e títulos, em
conformidade com os princípios que norteiam a administração pública (artigo 37
da CR), ou mediante nomeação em cargo de confiança, de recrutamento amplo,
ou através de mandato eletivo.

Quanto a alegação de que a permanência dos vínculos são necessários para
que se evite solução de continuidade dos serviços públicos locais, em
observância aos princípios da impessoalidade e eficiência, verifico, através do
portal da transparência do Poder Executivo Municipal, que o quadro funcional da
Prefeitura de Itapecerica é composto atualmente por 608 servidores públicos em
sentido amplo, sem contar o número de estagiários e agentes políticos.

Logo, conforme destacado pela parte autora, o número de cargos que serão
declarados vagos é pequeno se comparado ao montante de servidores que
integram a máquina pública municipal, não comprometendo a continuidade do
serviço público.

14/12/2022 16:10
Página 18 de 21



serviço público.

Lado outro, a percepção de duas rendas relativas a um único vínculo jurídico
gerado com o com dinheiro público vulnera a mais não poder o comando
constitucional focalizadoi, além de causar considerável dano ao erário e burlar a
regra do concurso público.

Ademais, os 78 servidores inseridos no polo passivo poderão ser substituídos,
inclusive pelos aprovados no concurso público e processo seletivo promovidos
recentemente pelo ente público réu, que se encontra em pleno vigor e validade,
sendo que os substitutos receberão salários muito inferiores àqueles auferidos
pelos aposentados que acumulam adicionais por tempo de serviço e outras
vantagens, o que, por conseguinte, acarretará em nítida diminuição de despesas
ao erário municipal.

Acerca da tese que discorre sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
destaco que de fato no desenho institucional da separação de poderes é vedado
ao judiciário adentrar nos requisitos de conveniência e oportunidade do ato
administrativo discricionário, mas resguardada está a inafastabilidade da
jurisdição nos casos em que tal ato se apresentar com vícios de legalidade, o
que também se aplicada aos atos vinculados.

Desta maneira, constatado o vício de legalidade decorrente da situação
controvertida nos autos, resta afastada a aplicabilidade do referido princípio.

Segundo a tese fixada no IRDR 1.0002.14.000220-1/003, já transcrita, ao
aposentar-se no serviço público, o servidor deixa o cargo que exercia,
rompendo-se o vínculo de direito administrativo, ocorrendo, por conseguinte, a
vacância do cargo, não havendo como permanecer no exercício das funções
desse cargo.

Neste diapasão, não há que se falar na necessidade de prévio processo
administrativo quando há rompimento do vínculo, que é automático, decorrência
lógica da vacância do cargo, nos termos da legislação gizada.

O Tribunal Mineiro também já rechaçou a dúvida no julgamento de caso similar.

[…] Como a previdência dos servidores do Município é regida pelo Regime
Geral de Previdência Social, e considerando a aposentadoria do impetrante pelo
INSS, com cômputo de tempo de serviço prestado ao ente municipal, não se
revela ilegal a declaração de vacância de seu cargo e consequente exoneração,
independentemente de prévio processo administrativo. (TJMG - Apelação
Cível 1.0000.20.002906-4/004, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 21/09/2022).

Reconheço, lado outro a necessidade de instauração de procedimento
administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa
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administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa
antes de exonerar servidor público, visando a apuração da possibilidade de
enquadramento nas hipóteses de acumulação lícita de aposentadoria e o
exercício simultâneo de cargo/função como servidor público, o que não é o caso
destes autos, já que as excepcionalidades já foram apontadas pelo próprio ente
municipal e devidamente analisadas por este Juízo.

Não obstante mencionar que o autor não especificou as exceções à regra
constitucional de inacumulação de cargos e/ou proventos de aposentadoria em
relação aos professores e profissionais da área da saúde em ID. 9665719218
(tel:9665719218), verifico que a defesa também não indicou nenhuma eventual
excepcionalidade no caso concreto, de modo que não há qualquer prejuízo ao
julgamento desta ação.

Em verdade, afirma existirem diversificadas situações jurídicas, mas não
delimita quaisquer fatos que sejam capazes de excluir os servidores da regra
geral, como ocorreu com aqueles que foram excluídos do polo passivo em ID.
9619092407 (tel:9619092407).

Considerando que os servidores integrantes do polo passivo desta ação foram
pessoal e devidamente citados para contestarem as alegações iniciais, tenho
que à partir de então, não poderão mais alegar boa-fé no recebimento dos
proventos, fato que terá interferência em eventual cumprimento de sentença.

Por derradeiro, conclui-se que a vacância dos cargos públicos é consectário
legal da aposentadoria dos servidores da Prefeitura Municipal de Itapecerica,
diante do rompimento do vínculo com a Administração Pública.

Isso porque, as normas legais sobre o tema, bem como as construções
doutrinárias e jurisprudenciais acima exaustivamente esquadrinhadas,
demonstram a ilegalidade na permanência dos servidores nos cargos pelos
quais se deram as aposentadorias, não havendo outra medida senão a
procedência da ação, por tratar-se de corolário lógico indeclinável.

À vista de todo o exposto, mais o que dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I,
do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial para condenar
o Município de Itapecerica em obrigação de fazer, consistente em:

a) declarar vagos os cargos ocupados ilegalmente pelos servidores que são
aposentados pelo RGPS, a partir da aposentadoria, com incidência dos
consectários legais decorrentes (direito ao recebimento das verbas rescisórias
até a citação na presente lide), procedendo ao rompimento dos vínculos
administrativos e financeiros do município com todos os servidores integrantes
do polo passivo, após o trânsito em julgado da presente sentença;

b) condeno ainda o ente público na obrigação de não fazer, consistente em
abster-se de manter servidor público ativo após a concessão da aposentadoria,
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abster-se de manter servidor público ativo após a concessão da aposentadoria,
devendo o executivo declarar, na mesma ocasião, a vacância do cargo com o
rompimento dos vínculos administrativo e financeiro, sob pena de aplicação de
multa diária.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais,
divididas em partes iguais, ficando suspensa a exigibilidade quanto ao primeiro
requerido em decorrência de previsão legal (Lei nº 14.939/03) e quanto aos
demais, em decorrência da justiça gratuita, que ora defiro.

Por fim, ressalto que os réus que aderiram ao acordo ofertado nestes autos, que
completarem 75 anos de idade antes da data de 31/12/2024 deverão desligar-se
automaticamente de seus respectivos cargos, devendo o Município de
Itapecerica declará-los vagos, respeitando assim a regra constitucional da
aposentadoria compulsória de todo e qualquer servidor público, bem como
aqueles que alcançarem a idade até o trânsito em julgado da presente decisão.

Interposto recurso em face da presente decisão, intime-se a parte recorrida para
apresentar contrarrazões no prazo legal, com posterior remessa dos autos ao
Tribunal competente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica, 14 de dezembro de 2022.
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