
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.033.369 RIO GRANDE DO NORTE

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
RECTE.(S) :MARIA DE FATIMA AQUINO 
ADV.(A/S) :GILSON ALVES DE OLIVEIRA 
RECDO.(A/S) :MUNICIPIO DE UPANEMA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO: O  presente  recurso  extraordinário  foi interposto por 
Maria de Fátima Aquino contra acórdão que,  proferido pelo E. Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, está assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  
ORDINÁRIA.  I  –  PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  
DA REMESSA NECESSÁRIA,  SUSCITADA PELO  RELATOR.  
ACOLHIMENTO.  II  –  DO  APELO  INTERPOSTO  PELA 
DEMANDANTE.  SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE  
UPANEMA/RN.  APOSENTADORIA  VOLUNTÁRIA.  
REINTEGRAÇÃO  AO  CARGO  DE  ORIGEM.  
IMPOSSIBILIDADE.  EXTINÇÃO  DO  VÍNCULO  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL  
DE  CUMULAÇÃO  DE  PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA 
COM REMUNERAÇÃO DE CARGO OU EMPREGO PÚBLICO.  
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

– O servidor  que  se  aposenta  voluntariamente  não  faz  jus  à  
reintegração, a qual decorre da demissão ilegal.

–  Não  havendo  irregularidade  no  desligamento  do  servidor,  
tampouco  se  faz  necessário  prévio  processo  administrativo,  sendo  
inadmissível o pretenso direito à reintegração.

– Apelo conhecido e desprovido.”

A parte  ora  recorrente,  ao deduzir o  apelo  extremo  em questão, 
sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na 
Constituição da República.
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Entendo revelar-se plenamente viável o recurso extraordinário, eis 
que a controvérsia jurídica nele suscitada já foi  dirimida pela colenda 
Segunda Turma desta Suprema Corte que,  ao julgar o       RE 914.547-
AgR/SP,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  fixou  entendimento 
consubstanciado em acórdão assim ementado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ADMINISTRATIVO.  
POSSIBILIDADE  DE  ACUMULAÇÃO  DE  PROVENTOS  
DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL  
DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  COM  REMUNERAÇÃO  DE  
CARGO  PÚBLICO.  PRECEDENTES.  CONTRARRAZÕES  
APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%,  
PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO  
AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º  
E  §  11,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL/2015,  COM  A 
RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 
JUSTIÇA GRATUITA.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE  
NEGA PROVIMENTO.”

Cabe ressaltar,  por  necessário,  que  essa  orientação  vem  sendo 
observada em decisões que, proferidas no âmbito desta Suprema Corte, 
versaram  questão  essencialmente  idêntica a  que  ora  se  examina 
nesta sede recursal (ARE 796.044-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – 
ARE 975.648/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.020.183/RS, Rel. Min. 
DIAS TOFFOLI – RE 387.269/SP, MARCO AURÉLIO, v.g.).

O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em 
sede recursal extraordinária  diverge da diretriz jurisprudencial que esta 
Suprema Corte firmou na análise da matéria em questão.

Observo,  finalmente,  por relevante,  que o Ministério Público Federal, 
em manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ODIM 
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BRANDÃO FERREIRA, opinou favoravelmente à pretensão deduzida neste 
apelo extremo, em parecer do qual destaco o seguinte trecho:

“Há desfecho singelo – mas equivocado – para causa, consistente  
em se dizer que o recurso extraordinário não se presta à revisão de leis  
locais. Se o estatuto dos funcionários municipais declara a vacância do  
cargo  como resultado  da  aposentadoria  de  seu  titular,  o  STF nada  
poderia fazer a respeito. Ocorre que esse modo de ver as coisas ignora  
dado de fato da causa, com repercussões constitucionais relevantes: o  
município valeu-se do art. 1º da Lei 9.717.1998, para não instituir  
regime próprio  de  previdência  social  de  seus  funcionários  e,  assim,  
submetê-los ao regime geral de previdência social – RGPS. Isso altera  
todo o desfecho do recurso.

…...................................................................................................
(…)  a  autora  teve  indeferida  a  possibilidade  de  continuar  a  

exercer o cargo público, porque requereu a aposentadoria no RGPS.  
Mas, e aqui o dado crucial, o STF, na ADI 1.721, já declarou que a  
percepção de aposentadoria do RGPS não implica o término da relação  
de  trabalho  que  lhe  subjaz.  Logo,  negou-se  à  autora  consequência  
jurídica  típica  do  regime  previdenciário  ao  qual  o  município  a  
submeteu – o RGPS. As coisas estão de todo desequilibradas: a autora  
fica  com  o  conjunto  das  desvantagens  de  ambos  os  regimes  
previdenciários, enquanto o município colhe os bônus de ambos. Tal  
resultado  parece  inconstitucional,  como já  demonstraram ambos  os  
acórdãos citados do STF, cada qual em seu âmbito de exame, cada qual  
pertinente a um regime jurídico.

Portanto,  como o pedido da autora delimita a causa e impede  
dar-se-lhe algo que não postulou – as vantagens do regime especial a  
que aparentemente tem direito –, parece correto reconhecer à servidora  
o direito derivado do regime previdenciário a que, bem ou mal, ligada  
por  decisão  do  município  –  o  RGPS.  Assentado  pelo  STF  que  a  
aposentadoria, em seu âmbito, não põe termo ao trabalho, que pode  
continuar a ser exercido, deve-se julgar procedente a causa, de modo a  
se reintegrar a autora a seu cargo e se lhe reconhecer o direito de nele  
permanecer,  se  e  enquanto  mantida  no  RGPS, não  atingir  a  idade  
para  a  aposentadoria  compulsória,  não  cometer  fato  punível  com  
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demissão  e  mantiver  condições  de  saúde  física  e  mental  para  seu  
exercício.”

Sendo assim,  e  tendo  em  consideração  as  razões  expostas,  dou 
provimento ao  recurso  extraordinário,  por  estar  o  acórdão  recorrido 
em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, 
art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).

Fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,  a 
verba honorária a ser suportada pela parte sucumbente.

Publique-se.

Brasília, 08 de junho de 2017. 

Ministro CELSO DE MELLO
Relator

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13039225.


		2017-06-12T16:31:40-0300
	JOSE CELSO DE MELLO FILHO
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13039225.




