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Após o julgamento das ADI’s 1721-3 e 1770, pelo STF, declarando a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT, a
aposentadoria espontânea do trabalhador deixou de ser motivo para extinção do contrato de trabalho firmado por ente público
ou privado, porquanto a aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo RGPS, como no caso em apreço, não é causa
de perda do cargo público, por não decorrer dos arts. 40, 42 e 142 da CF, e o fato do benefício previdenciário percebido estar
embasado no artigo 201, § 7º, do texto constitucional, afasta a cumulação vedada, visto que a glosa diz respeito à acumulação
de proventos decorrentes da aposentadoria como servidor público, considerado o regime específico e remuneração do novo
cargo, e que é irrelevante que haja sido servidor do Município, eis que o que importa é a fonte dos proventos, que, indubitavelmente,
não está nos cofres públicos municipais.
É inconstitucional o ato de autoridade que afasta sumariamente de sua função servidor aprovado em concurso público, por
violação de princípios constitucionais e do disposto na Súmula 21 do STF.
TJ/BA. Classe: Apelação,Número do Processo: 0500249-59.2017.8.05.0105,Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO,Publicado
em: 25/03/2019 )
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERMA-
NÊNCIA NO CARGO. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. CABI-
MENTO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A aposentadoria concedida ao servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não acarreta a extinção
automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública, podendo ele, servidor, após a aposentadoria, permanecer
no cargo público, se assim o desejar.
Seu desligamento do cargo, em tais hipóteses, deve se dar a pedido seu ou, havendo cometimento de falta, após processo
administrativo disciplinar
Sentença integrada em remessa necessária.
TJ/BA. Classe: Reexame Necessário,Número do Processo: 0001338-95.2014.8.05.0133,Relator(a): TELMA LAURA SILVA
BRITTO,Publicado em: 15/05/2018 )
Outrossim, em que pese o Município ter instaurado processo administrativo, a Portaria de instauração não indicou de forma
clara e precisa os fatos a serem apurados, bem como a notificação não indicou possível falta funcional que teria cometido a
servidora, impedindo o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Decerto, a Administração Pública pode revogar seus próprios atos, entretanto, é necessária a instauração de processo admi-
nistrativo individual, onde serão asseguradas as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da
Constituição Federal.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Exoneração. Observância dos princípios do contra-
ditório e da ampla defesa. Processo administrativo. Necessidade. Repercussão geral. Precedentes. 1. No julgamento do RE
nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública
que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em
que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Agravo regimental não
provido.
(ARE 945486 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083
DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
Nesta senda, numa avaliação preambular do feito, merece ser acolhida a pretensão recursal.
Registre-se, por fim, que, a instauração do processo administrativo constitui indícios suficientes de que a recorrente encontra-
se na iminência de ser afastada do cargo que exerce perante a municipalidade, caracterizando o periculum in mora necessário
à concessão da liminar requerida.
Do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o agravado se abstenha afastar a agravante cargo de professora em
virtude da aposentadoria perante o INSS, ou, caso já tenha sido afastada, que tome medidas administrativas para reintegra-la
ao cargo que ocupava anteriormente, no prazo de 48 horas.
Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes do inciso II, do art. 1.019 do
diploma processual em vigor.
Oficie-se ao Juiz a quo para fins de cumprimento imediato, bem como para que preste as informações necessárias.
Sirva a presente decisão como mandado/ofício.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Salvador, 09 de setembro de 2019.
Desembargador Jatahy Júnior
Relator
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