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RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
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RECDO.(A/S) :MUNICIPIO DE PIUMHI 
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DECISÃO: O  presente  recurso  extraordinário  foi interposto por 
Maria Aparecida Faria contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:

“APELAÇÃO  CÍVEL  –  MANDADO  DE  SEGURANÇA –  
SERVIDOR  –  MUNICÍPIO  DE  PIUMHI/MG  –  
APOSENTADORIA PELO INSS – VACÂNCIA DO CARGO. 1. O  
servidor público, titular de cargo de provimento efetivo, tem regime  
previdenciário próprio estabelecido no art. 40 da CF. 2. O Estatuto dos  
Servidores  Públicos  do  Município  de  Piumhi/MG estabelece  que  a  
aposentadoria  do  servidor  é  causa  de  vacância  do  cargo  até  então  
ocupado  por  ele.  3.  Não  é  possível  a  cumulação  de  proventos  de  
aposentadoria e remuneração decorrentes de um único cargo.”

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.

Cabe registrar, desde logo,  que incidem,  na espécie, os enunciados 
constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:

“Para  simples reexame  de  prova,  não  cabe recurso  
extraordinário.” (grifei)

“Por ofensa a  direito local não cabe recurso extraordinário.” 
(grifei)

Com efeito,  para  se  acolher  o  pleito  deduzido  em sede  recursal 
extraordinária,  tornar-se-ia necessário o  reexame dos  fatos  e  das  provas 
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constantes dos autos, circunstância essa que obsta,  como acima observado, 
o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na 
Súmula 279/STF.

Convém assinalar,  ainda,  que a questão ora em exame foi decidida 
com  base  no  direito  local  (Lei  municipal  nº  1.005/89),  sem  qualquer 
repercussão  direta no  plano  normativo  da  Constituição  da  República, 
configurando, por isso mesmo, situação que  inviabiliza, por completo, 
por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização 
do recurso extraordinário.

A  mera análise do  acórdão  recorrido  torna  evidente que  o 
E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,  ao proferir a decisão 
questionada,  fundamentou as  suas  conclusões  em aspectos fático- 
-probatórios e em interpretação de direito local:

“Nos termos da LM nº 1.005/1989 estabelece que a vacância do  
cargo se dará, dentre outros, pela aposentadoria (art. 56, V – f. 40-41).

Lado  outro,  e  a  despeito  da  possibilidade  de  cumulação  de  
proventos de aposentadoria, de remuneração, nos casos previstos no  
art.  37,  XVI,  da  CF,  a  cumulação  tem  como  requisito  essencial  a  
existência de mais de um cargo.

Não há nos autos prova de que a impetrante tenha mais de um  
vínculo,  ou  que  ocupe  mais  de  um  cargo  junto  ao  MUNICÍPIO  
(f. 10). Também sem prova de que a contribuição utilizada pelo INSS  
tenha  vindo  de  outro  cargo  senão  aquele  de  professor,  lotado  no  
MUNICÍPIO.”

É importante referir,  finalmente,  que  não se  demonstrou, 
considerada a hipótese prevista no art. 102, III, “c”, da Carta Política, que 
o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local em face da Constituição 
da República.

Sendo assim,  e em face das razões expostas,  não conheço do recurso 
extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
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Não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, 
ante a inadmissibilidade de  condenação  em  verba  honorária,  por 
tratar-se de  processo  de  mandado  de  segurança  (Súmula 512/STF  e 
Lei nº 12.016/2009, art. 25).

Publique-se.

Brasília, 1º de agosto de 2017. 

Ministro CELSO DE MELLO
Relator
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