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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2183260-
90.2016.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante MUNICIPIO DE 
PARAPUA, é agravada SONIA APARECIDA CAMARA SILVERIO (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO 
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.

São Paulo, 5 de outubro de 2016.

Claudio Augusto Pedrassi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 14.054

Agravo de Instrumento nº 2183260-90.2016.8.26.0000

Agravante: Município de Parapua

Agravada: Sônia Aparecida Câmara Silvério 

Vara de Origem: 2ª Vara Judicial de Osvaldo Cruz

 

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Anulação de ato 
administrativo que exonerou a autora do serviço público 
municipal. Liminar concedida, para determinar a reintegração no 
cargo em que exercia. Manutenção. Poder geral de cautela do 
julgador, somente podendo ser revista a decisão em caso de 
manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Ausência, ademais, de 
prejuízo à Municipalidade, pois suspensa a exoneração, o vínculo 
subsiste de forma provisória, percebendo a agravada seus 
vencimentos, mas mediante a efetiva contraprestação. Inteligência 
do art. 7º, inc. III, da Lei 12.016/09. Agravo improvido. 

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento com 

pedido de liminar, interposto por Município de Parapua, 

contra a r. decisão de fls. 99, que deferiu a liminar 

pleiteada pela agravada, para suspender os efeitos da 

portaria nº 12.873/2016 e determinar a reintegração da autora 

no cargo em que exercia e nas mesmas funções, no prazo de 48 

horas, sob pena de multa mensal no valor dos vencimentos da 

autora.

O agravante, em suas razões (fls. 

01/20) sustenta ausentes os requisitos legais para a 
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manutenção da medida, pois a autora está aposentada, 

voluntariamente, recebendo seus proventos de aposentadoria 

idênticos àqueles recebidos quando em atividade, o que faria 

cessar o vínculo com a municipalidade. Além disso, aduz que 

não há discriminação constitucional a permitir a cumulação 

para o caso de proventos e vencimentos, ao passo que, uma vez 

concedida a aposentadoria por tempo de serviço  ao poder 

público não resta outra conduta senão a exoneração.

Pugna pelo provimento do recurso, 

para a revogação da reintegração da autora no cargo em que 

exercia.    

O pedido de liminar foi indeferido 

(fls. 181/182).

A agravada ofertou contrarrazões às 

fls. 186/190, pela manutenção da decisão agravada. 

Não houve oposição ao julgamento 

virtual (fls. 190).

É o relatório.

1. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado pela agravada (servidora pública municipal) em face 

do agravante  Município de Parapuã, objetivando anular o ato 

administrativo que a exonerou do serviço público municipal.

A r. decisão recorrida deferiu a 

liminar, insurgindo-se a Municipalidade, ora agravante.

2. Contudo, sem razão.

Primeiramente, deve-se ressaltar que 
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este recurso limita-se à análise da presença ou não dos 

requisitos autorizadores da concessão da liminar (mérito do 

agravo), vedado o exame da matéria de fundo.

Nesse sentido, a decisão do juiz de 

primeiro grau, que defere antecipação de tutela, por entender 

existentes os requisitos legais, é ato que se insere na 

esfera de discricionariedade do julgador, nos termos do art. 

294 do NCPC. Dessa maneira, somente deverá ser alterada 

quando houver evidência de que o indeferimento provoque 

fundado receio de dano irreparável

3. Consequentemente, na espécie, os 

requisitos autorizadores para a revogação da liminar, nesta 

esfera recursal não foram preenchidos. 

Na espécie, a agravada é servidora e 

se aposentou pelo INSS, tendo em vista que a Prefeitura 

Municipal de Parapuã não tem regime próprio, de forma que 

seus servidores estão enquadrados no regime geral da 

previdência.

Assim, com base em lei municipal, a 

agravada foi exonerada por conta da aposentadoria.

Note-se que a liminar foi deferida, 

ante a possibilidade de se reconhecer como inviável tal 

exoneração.

4. Como se vê, a questão é complexa, 

não somente por conta das modificações, inclusive 

constitucionais do sistema previdenciário, que hoje é 

contributivo e se coloca como contraprestação das efetivas 

contribuições.

Além disso, o sistema da agravante é 

peculiar, pois o órgão previdenciário é outro, diverso, 
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ligado a outro ente (INSS), sem qualquer vínculo, patrocínio 

ou envolvimento do ente municipal.

5. Por fim, também será necessário 

analisar, oportunamente, a questão da compatibilidade da 

exoneração prevista na lei municipal (por conta da 

aposentadoria), em face de todas as modificações no contexto 

jurídico do sistema previdenciário.

Portanto, a questão é controversa, 

havendo entendimento nos dois sentidos, citando-se como 

exemplo o julgado abaixo:

2050079-90.2016.8.26.0000   Agravo de Instrumento / Recondução    

Relator(a): Sidney Romano dos Reis

Comarca: Paraguaçu Paulista

Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 05/09/2016

Data de registro: 06/09/2016

Ementa: Agravo de instrumento - Servidor público municipal - Aposentadoria 

espontânea pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com a 

continuidade da prestação de serviços perante a Municipalidade como 

motorista  Servidor público estatutário sem Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS)  Exoneração sem processo administrativo - Pretensão à 

reintegração ao cargo  R. Decisão que indeferiu a liminar nos autos do mandado 

de segurança visando à reintegração ao cargo  Recurso contra esta r. Decisão  

Provimento de rigor. A aposentadoria espontânea não implica a extinção do 

contrato de trabalho se o servidor continua prestando serviço para o mesmo 

órgão ou entidade pública  De rigor a anulação do ato de exoneração, com a 

consequente reintegração do autor ao cargo de motorista - Entendimento 

consolidado pelo E. STF. R. Decisão reformada. Recurso provido.

Desta forma, a manutenção da liminar 

não causa qualquer gravame à Municipalidade, pois suspensa a 

exoneração, o vínculo subsiste de forma provisória, 

percebendo a agravada seus vencimentos, mas mediante o 

efetivo exercício do labor, ou seja, com a contraprestação do 

trabalho e serviço prestado à agravante.

Por ora, essa a análise cabível, 
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sendo que a verificação da legalidade do ato administrativo 

impugnado envolve o mérito da ação e não pode ser dirimida na 

estreita via do agravo de instrumento.

Diante do exposto, o recurso é 

conhecido e improvido, ficando mantida na íntegra a r. 

decisão de fls. 99. 

Cláudio Augusto Pedrassi

       Relator


		2016-10-05T13:18:42+0000
	Not specified




