
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 650.447 SANTA CATARINA

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) :MUNICÍPIO DE SEARA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SEARA 
ADV.(A/S) :LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR 
AGDO.(A/S) :PEDRO FRANCISCO SCUSSEL 
ADV.(A/S) :MARCOS DEZEM 

DECISÃO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Seara, em 
face de decisão que, aplicando o  entendimento do Plenário desta CORTE 
fixado no RE 594.296-RG (Rel.  Min. DIAS TOFFOLI,  DJe de 13/2/2012, 
Tema 138),  julgado sob o rito da repercussão geral,  deu provimento a 
Recurso  Extraordinário  para  julgar  procedente  o  pedido  inicial  e 
determinar  (a)  a  anulação  do  ato  impugnado;  (b)  a  reintegração  do 
servidor até conclusão de processo administrativo; e (c) o pagamento das 
diferenças relativas às parcelas pretéritas.

Sustenta  a  parte  agravante,  em  suma,  que  (a)  o  precedente  RE 
594.296-RG é estranho a este caso, pois não se trata de autotutela estatal, 
uma vez que o ato de exoneração praticado pelo Município de Seara está 
em perfeita consonância com as previsões legais; (b) a controvérsia é de 
direito local e demandaria o reexame de provas, de modo que haveria a 
incidência das Súmulas 280/STF e 279/STF; (c) a Primeira Turma desta 
CORTE, ao julgar caso idêntico a este, no ARE 669.645/SC, não conheceu 
da matéria em razão dos óbices dos Verbetes 280 e 279, ambos do STF; e 
(d)  as  circunstâncias  fáticas  delineadas  neste  processo  não  guardam 
similitude com aquelas apresentadas no RE 387.269, em que se permitiu a 
um  servidor  aposentado  pelo  RGPS  assumir  novo  cargo.  Naquela 
ocasião,  tratava-se de uma nova investidura e não de permanência no 
mesmo cargo em que se deu a aposentadoria, situação esta de flagrante 
inconstitucionalidade; por isso, aqui, deve ser afastado o entendimento 
assentado naquele julgado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2529-398F-CADA-8F5F e senha A9A1-42DF-3753-6B4B



RE 650447 AGR / SC 

Intimada  para  se  manifestar,  a  parte  contrária  pleiteou  o 
desprovimento do recurso. 

É o relatório. Decido.

Cumpre rememorar alguns aspectos deste processo. 

Cuida-se,  na origem, de demanda em que a parte autora busca a 
reintegração  ao  quadro  de  funcionários  da  municipalidade,  com  o 
pagamento das indenizações devidas, ao argumento de ser ilegal o ato 
que o exonerou do serviço público em 2006, em razão da sua aposentaria 
por tempo de contribuição pelo INSS, momento no qual lhe foram pagas 
todas as verbas de rescisão do contrato de trabalho.    

Na  inicial,  informou  que  foi  contratado  em  junho  de  1973,  pelo 
regime celetista,  para o cargo de jardineiro e que, a  posteriori,  houve a 
transposição para o regime estatutário por força de lei municipal. 

O pedido foi  julgado improcedente,  ao fundamento de não haver 
substrato legal que o amparasse. A sentença consignou que “no âmbito da  
Administração Pública, a relação laboral é de índole estatutária e não contratual,  
o  que  implica dizer  que,  no caso  presente,  tendo o município  adotado regime  
jurídico  próprio  através  de  lei  complementar  específica,  a  disciplina  do  
funcionalismo  público,  inclusive  para  efeito  de  fixação  dos  proventos  da  
inatividade,  escapou  do  campo  de  incidência  da  Consolidação  das  Leis  do  
Trabalho (CLT)” (fl. 5, Doc. 4).

Interposta  apelação,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina 
desproveu o recurso, por entender que (a) a concessão de aposentadoria 
por  tempo de  contribuição  pelo  Regime Geral  da  Previdência  Social  - 
RGPS rompe o vínculo entre servidor estatutário e a municipalidade, pois 
o cargo ocupado pelo ex-servidor não se enquadra nas exceções previstas 
no art.  37,  § 10,  da CF/1988,  que permitem a percepção simultânea de 
proventos com a remuneração de cargo público; (b) a parte recorrente não 
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realizou  novo  concurso  público  após  a  jubilação;  (c)  a  decisão  do 
Município de exonerar o servidor amparou-se no Termo de Compromisso 
de  Ajustamento  de  Conduta,  firmado  com  o  Ministério  Público  do 
Trabalho; (d) o descumprimento, pela municipalidade, do aludido Termo 
de Compromisso resultaria no pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para cada servidor não afastado; (e) no caso, é prescindível a 
instauração  de  procedimento  administrativo  para  exoneração  ante  a 
flagrante  inconstitucionalidade  de  acumulação  de  proventos  e 
vencimentos;  e  (f)  ainda  que  conferida  a  oportunidade  para  o 
contraditório e a ampla defesa, na via administrativa, o desfecho seria o 
mesmo,  uma  vez  que  o  Município,  ao  exonerar  o  servidor,  apenas 
observou os ditames constitucionais e cumpriu o Termo de Ajustamento 
de Conduta. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8):

“ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS 
E  VENCIMENTOS.  INADMISSIBILIDADE.  INOCORRÊNCIA 
DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(ART.  37  DA  CF).  MÁCULA  AOS  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA  NÃO 
VERIFICADOS.  SENTENÇA  MANTIDA.  APELO 
DESPROVIDO.

“Impossibilidade  de  acumulação  de  proventos  com 
vencimentos  quando  envolvidos  cargos  inacumuláveis  na 
atividade. Precedentes: RE n. 163.204, Min. Carlos Velloso, RE 
n. 197.699, Min. Marco Aurélio e AGRRE 245.200, Min. Maurício 
Corrêa. Este entendimento foi revigorado com a inserção do § 
10  no  art.  37  pela  EC  n.  20/98,  que  trouxe  para  o  texto 
constitucional  a  vedação  à  acumulação  retro  mencionada 
(Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2004.021974-1, 
de  Videira,  Segunda  Câmara  de  Direito  Público,  relator  o 
desembargador  Francisco  Oliveira  Filho,  j.  em  22-2-2005)” 
(Apelação Cível n. 2008.051119-8, de Fraiburgo, de minha lavra, 
j. 10-3-09).”

Do voto condutor do aresto atacado, colhem-se os seguintes trechos 
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(fl. 6-8, Doc. 8):

“Nesse ponto, em que pese a irresignação do recorrente, 
assiste razão à Municipalidade:

O artigo 37, § 10, da Carta Magna dispõe que:
(...)
No caso em apreço, o apelante, investido no cargo público 

de jardineiro, desde 1973, não realizou concurso público, mas, 
sim, continuou a laborar após o ato aposentatório como se essa 
situação não tivesse se perfectibilizado.

Muito embora ele afirme ser possível a acumulação dos 
proventos e dos vencimentos, pois distintas as fontes pagadoras 
(INSS  e  município  de  Seara),  a  contraprestação  pecuniária 
recebida pelo servidor público tem a mesma origem: o cargo 
público  exercido.  Ou  mais  claramente:  não  é  crível  que  o 
recorrente,  o  qual  utilizou  o  tempo  de  serviço  laborado  na 
Municipalidade  para  obter  o  benefício  da  aposentadoria, 
permaneça  exercendo  suas  atividades  e  receba  os  proventos 
derivados de seu cargo público e, ainda, de forma cumulativa, 
os vencimentos decorrentes do mesmo cargo.

Não importa que ele tenha condições de exercer o labor. O 
que prevalece é a impossibilidade de acumulação dos proventos 
com  a  remuneração  do  cargo  público  em  face  do  comando 
constitucional acima citado. 

(...)
De mais  a  mais,  a  decisão do Município  de exonerar  o 

servidor seguiu o Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta que firmou com o Ministério Público do Trabalho no 
dia 19-1-2005, pelo qual comprometeu-se a:

não permitir que servidores aposentados em decorrência do  
exercício  de  cargos  públicos  permaneçam  trabalhando,  salvo  
quando aprovados  em novo concurso público e  optarem pelos  
vencimentos  do  cargo  atual,  renunciando  desta  forma  aos  
proventos da aposentadoria, ou se preencherem os requisitos do  
parágrafo 10, do artigo 37, da Constituição Federal (fl. 83).
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Conquanto  evidente,  esclarece-se  que  o  seu  cargo,  de 
jardineiro, não se enquadra nas exceções previstas no art. 37, § 
10,  da  Lei  Maior,  pois  não  se  trata  de  cargo  acumulável  na 
forma do inciso XVI do referido artigo, nem comissionado ou 
eletivo. 

(...)
Além disso, no caso, o descumprimento pelo ente público 

do  referido  Termo  de  Compromisso  de  Ajustamento  de 
Conduta  implicaria  no  pagamento  de  multa  de  R$  2.000,00 
(dois mil reais), por cada servidor não afastado (fl. 83).”

Especificamente  a  respeito  da  desnecessidade  de  procedimento 
administrativo para exoneração do servidor,  o TJSC manifestou-se nos 
termos abaixo transcritos (fl. 8, Doc. 8): 

“Por fim, a ausência de procedimento administrativo para 
a exoneração do apelante não implica em (sic) cerceamento de 
defesa.

Em  julgado  do  Grupo  de  Câmaras  de  Direito  Público 
estabeleceu-se a orientação de que ‘Demonstrada quantum salis  
a  condição  fática  que  enseja  o  afastamento  compulsório  do 
servidor,  este  prescinde  da  instauração  de  processo 
administrativo, mormente quando ditado por norma de índole 
constitucional’  (Embargos  Infringentes  n.  2005.005629-1,  de 
Criciúma, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 13-7-2005).

(...)
E,  ainda  que  assim  não  fosse,  a  extinção  do  feito  para 

permitir a efetivação do contraditório e da ampla defesa na via 
administrativa é descabida, uma vez que a solução a ser dada 
seria  a  mesma  já  tomada  pela  Municipalidade,  qual  seja,  a 
exoneração  do  servidor  público,  tendo  em  vista  a  flagrante 
inconstitucionalidade da pretendida acumulação de proventos 
de vencimentos.

Logo,  não  há  nenhuma  mácula  na  exoneração  do 
recorrente,  pois  o  ato  da  administração  pública  apenas 
observou  os  ditames  constitucionais  e,  sobretudo,  tem 
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fundamento no Termo de Ajustamento de Conduta.”

Inconformado, o ora agravado interpôs apelo extremo, com amparo 
no  art.  102,  III,  a,  da  Constituição  Federal,  sustentando  violações  aos 
seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5º, LIV e LV, 37, § 10, e 41, § 1º.

Argumentou que (a) a exoneração, de ofício, do cargo público tendo 
como  causa  única  a  aposentadoria  do  servidor,  contrariou  preceitos 
constitucionais  em  favor  do  trabalho,  do  devido  processo  legal,  do 
contraditório e da ampla defesa; (b) a Lei Municipal 18/2003 (Estatuto dos 
Servidores  do  Município  de  Seara)  dispõe  que,  no  caso  de  qualquer 
acumulação indevida de proventos em decorrência da aposentadoria ou 
outros, antes da exoneração, deve ser instaurado processo administrativo 
com a notificação do servidor para que exerça o direito de opção; (c) parte 
da doutrina especializada entende que a filiação do servidor estatutário 
ao RGPS é inconstitucional,  no entanto, uma vez adotado esse regime, 
não é possível confundi-lo com regime próprio, pois não é possível pinçar 
algumas regras do sistema, relegando outras, em detrimento do servidor; 
(d) a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelo RGPS 
não  implica  a  automática  exoneração  de  servidor  público;  (e)  a 
Constituição  não  veda  a  acumulação  dos  benefícios  do  RGPS  com os 
vencimentos do cargo; e (f) a simples concessão da aposentadoria, à custa 
de fonte pagadora diversa, não pode colocar o trabalhador em condição 
análoga  pior  do  que  aquele  que,  por  exemplo,  comete  falta  grave, 
situação  que  ensejaria  a  abertura  de  processo  administrativo  e  a 
consequente dispensa por justa causa.

Instada  a  se  manifestar,  a  parte  recorrida  não  apresentou 
contrarrazões (Doc. 11).

Em decisão acostada às fls. 1-4 (Doc. 14), dei provimento ao Recurso 
Extraordinário  aplicando  o   entendimento  do  Plenário  desta  CORTE 
fixado no RE 594.296-RG (Rel.  Min. DIAS TOFFOLI,  DJe de 13/2/2012, 
Tema 138), julgado sob o rito da repercussão geral, para julgar procedente 
o pedido inicial para  determinar (a) a anulação do ato impugnado; (b) a 
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reintegração do servidor até conclusão de processo administrativo; e (c) o 
pagamento das diferenças relativas às parcelas pretéritas.

Pois bem. Passo à análise do Agravo Interno. 

Nas razões recursais, o Município agravante alega, em síntese, que 
(a) o precedente RE 594.296-RG é estranho a este caso, pois não se trata de 
autotutela  estatal,  uma  vez  que  o  ato  de  exoneração  praticado  pelo 
Município de Seara está em perfeita consonância com as previsões legais; 
(b) a controvérsia é de direito local e demandaria o reexame de provas, de 
modo que  haveria  a  incidência  das  Súmulas  280/STF  e  279/STF;  (c)  a 
Primeira  Turma desta  CORTE,  ao  julgar  caso  idêntico  a  este,  no  ARE 
669.645/SC, não conheceu da matéria em razão dos óbices dos Verbetes 
280 e 279, ambos do STF; e (d) as circunstâncias fáticas delineadas neste 
processo  não  guardam  similitude  com  aquelas  apresentadas  no  RE 
387.269,  em  que  se  permitiu  a  um  servidor  aposentado  pelo  RGPS 
assumir novo cargo. Naquela ocasião, tratava-se de uma nova investidura 
e não de permanência no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria, 
situação esta de flagrante inconstitucionalidade; por isso, aqui, deve ser 
afastado o entendimento assentado naquele julgado.

A parte sustenta, também, que não se está diante de anulação de ato 
administrativo  pela  Administração,  pois  quem  busca  anular  o  ato  é 
somente o agravado que objetiva reverter sua exoneração. Enfatiza ter o 
Município como único interesse o cumprimento da Lei Municipal 18/2003 
(Estatuto  dos  Servidores  do  Município  de  Seara)  que,  para  dar 
efetividade ao § 10 do art. 37 da CF/1988, estabelece, expressamente, no 
seu art.  38, V, a aposentadoria do servidor como causa de vacância do 
cargo.  Assim,  diz  ser  a  jubilação  ato  vinculado  que  decorre 
automaticamente da concessão da aposentadoria, não abrindo margem a 
discricionariedade,  uma vez que,  para declarar  a vacância  do cargo,  é 
imprescindível a exoneração do servidor. 

Salienta, ainda, que, com a aposentadoria, o cargo em questão foi 
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imediatamente extinto do quadro do Município de Seara. 
Por  tais  motivos,  assevera  ser  desnecessária  a  instauração  de 

processo administrativo para a exoneração do servidor. 

A irresignação merece prosperar em parte.

Ao  analisar  o  Recurso  Extraordinário  interposto  por  PEDRO 
FRANCISCO SCUSSEL, dei provimento ao apelo para julgar procedente 
o  pedido  inicial,  determinando  a  anulação  do  ato  impugnado  e  a 
reintegração do servidor até conclusão de processo administrativo, com o 
pagamento das diferenças relativas às parcelas pretéritas.

Não obstante, no presente Agravo Interno, esclarece o Município de 
Seara  que  há  dispositivo  na  Lei  Municipal  18/2003  (Estatuto  dos 
Servidores do Município de Seara) prevendo a vacância do cargo quando 
da concessão da aposentadoria ao servidor. Ademais, informa que o cargo 
anteriormente  ocupado  pelo  agravado  já  foi  extinto  do  quadro  do 
municipalidade.

  Soma-se  a  isso  o  fato  de  o  Tribunal  de  origem ter  consignado 
configurar  a  situação  dos  autos  hipótese  de  acumulação de  proventos 
com vencimentos em que envolvidos cargos inacumuláveis na atividade, 
com afronta direta ao art. 37, § 10, da Constituição.

Ante  tais  circunstâncias  e  considerada  a  plausibilidade  dos 
argumentos  trazidos  pelo  ente  Municipal,  bem  como  pelos  bem 
abalizados fundamentos do acórdão recorrido, tem-se que, por cautela e, 
principalmente,  considerando  o  caráter  irrepetível  das  verbas 
indenizatórias  pleitadas  pelo  ex-servidor,  e,  ainda,  sem  descurar,  por 
outro lado, do indeclinável direito ao contraditório e à ampla defesa, faz-
se mister reafirmar a determinação de anulação do ato impugnado, com a 
instauração do devido processo administrativo, porém, sem a adoção das 
medidas  de  reintegração  do  servidor  e  pagamento  das  diferenças 
relativas às parcelas pretéritas, neste momento. 
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Registre-se que a Constituição Federal veda a percepção simultânea 
de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvadas hipóteses  de cargos acumuláveis na forma da 
CARTA MAGNA,  cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da 
Constituição). 

Ainda,  a  orientação  jurisprudencial  desta  SUPREMA  CORTE 
firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos 
somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos 
acumuláveis  na  atividade,  na  forma  permitida  pela  Constituição  (RE 
163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). A propósito, veja-se a ementa do 
julgado: 

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO. PROVENTOS E VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. 
C.F.,  art.  37,  XVI,  XVII.  I.  -  A acumulação  de  proventos  e 
vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, 
funções  ou  empregos  acumuláveis  na  atividade,  na  forma 
permitida  pela  Constituição.  C.F.,  art.  37,  XVI,  XVII;  art.  95, 
parágrafo  único,  I.  Na vigência  da Constituição de 1946,  art. 
185, que continha norma igual a que está inscrita no art. 37, XVI, 
CF/88,  a  jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  era  no 
sentido da impossibilidade da acumulação de proventos com 
vencimentos,  salvo  se  os  cargos  de  que  decorrem  essas 
remunerações  fossem  acumuláveis.  II.  -  Precedentes  do  STF: 
RE-81729-SP, ERE-68480, MS-19902, RE-77237-SP, RE-76241-RJ. 
III. - R.E. conhecido e provido. (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS 
VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 31/3/1995) 

Assim, a percepção simultânea de valores a título de proventos e 
vencimentos decorrentes de cargos inacumuláveis constituem verdadeiro 
enriquecimento sem causa, ante a flagrante ofensa à regra constitucional. 

Na  hipótese,  o  Tribunal  de  origem  assentou  prevalecer  a  
impossibilidade  de  acumulação  dos  proventos  com  a  remuneração  do  cargo  
público, em face do que dispõe o artigo 37, § 10, da Constituição Federal. 
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Portanto, até que se ultime o processo administrativo em questão, no 
qual  será propiciado o devido contraditório para o esclarecimento dos 
fatos,  deve  ser  afastado  o  pagamento  das  parcelas  vencimentais 
pleiteadas pelo recorrido, de forma a evitar eventual enriquecimento sem 
causa do ex-servidor, em detrimento do erário municipal. 

Diante do exposto,  com base no art.  21,  §§ 1º e 2º,  do Regimento 
Interno  do  Supremo Tribunal  Federal,  RECONSIDERO,  EM PARTE,  a 
decisão  agravada,  unicamente  para  afastar  a  determinação  de 
reintegração  do  recorrente  e  o  pagamento  das  diferenças  relativas  às 
parcelas pretéritas, até a conclusão do processo administrativo, quando a 
situação  funcional  do  ex-servidor  será  definida  na  seara  da 
Administração. 

Publique-se. 

Brasília, 27 de novembro de 2018.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente
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