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Procedência: Gabinete da Exma. Sra. Advogada-Geral Adjunta do Estado, Dra. Ana
Paula Muggler Rodarte
Interessados: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e Ederson Moreira da Silva
(Masp 343.982-5)
Número: 16.317
Data: 25 de março de 2021
Classificação Temática: Servidor Público. Processo Administrativo Disciplinar.
Precedente: Parecer AGE/CJ nº 15.500, de 16 de setembro de 2015.
Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DE
SANÇÃO DISCIPLINAR POR CONDUTA PRATICADA A PARTIR DA DATA DE
INÍCIO DO AFASTAMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O pressuposto para a responsabilização administrativa é que a conduta
ilícita seja praticada por servidor com vínculo funcional ativo, visto que as
normas disciplinares impõem determinados padrões de conduta, que devem
ser observados pelo agente público no exercício da função e também em
sua vida privada.
O servidor, a partir do deferimento do afastamento preliminar, deixa de
exercer as atividades próprias do cargo que ocupa. Tal situação, em regra,
inviabiliza a prática de ilícitos administrativos (e, consequentemente, a
imposição de sanção disciplinar), notadamente porque a aposentadoria,
nesse caso, será publicada com efeitos retroativos.
 

Referências normativas: Artigo 36, §24, da CE/89; artigos 9º e 15 da LC nº
64/2002; Lei nº 869/52; Lei nº 5.406/69 e artigo 11 do Decreto nº 42.758/2002.
 

RELATÓRIO

 

1. Cuida-se de expediente encaminhado à Consultoria Jurídica pelo Gabinete da
Exma. Sra. Advogada-Geral Adjunta do Estado, Dra. Ana Paula Muggler Rodarte,
oriundo da Polícia Civil, em que é solicitada análise de questão suscitada em
processo administrativo disciplinar que tramita em desfavor de Ederson Moreira
da Silva (Masp 343.982-5), investigador aposentado.

2. Nas alegações finais de defesa, apresentadas por defensor dativo no processo
administrativo disciplinar nº 219.369, afirmou-se que, quando da prática das
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condutas apuradas, em 03/12/2014, o servidor já se encontrava em
afastamento preliminar para a aposentadoria. Diante disso, o PAD não poderia
prosseguir.

3. Da documentação juntada colhe-se que o servidor se afastou em 10/03/2013,
mas a publicação respectiva apenas ocorreu em 15/08/2014. Não foi informada
pela defesa do servidor a data da publicação da aposentadoria.

4. O Relatório elaborado pela comissão processante rejeitou a tese suscitada, sob
o argumento de que, no momento da prática das infrações, o acusado ainda
integrava o quadro de servidores ativos da PC. Isso porque o ato concessivo da
aposentadoria foi publicado em 24/12/2014.

5. Ao final, é sugerida a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, em
razão da violação aos deveres funcionais contidos nos artigos 150, inciso XXIII
e 158, inciso II, da Lei nº 5.409/69.

6. Apesar disso, o Sr. Corregedor-Geral de Polícia, suscitando controvérsia acerca
da natureza jurídica do ato concessivo de aposentadoria (se constitutivo ou
meramente declaratório), sugere a submissão do expediente à AGE, para
manifestação acerca do posicionamento a ser adotado:

em casos em que a publicação da aposentadoria se efetivar em
data posterior à prática da conduta espúria objeto de eventual
processo administrativo disciplinar, cuja gravidade seja apta a
ensejar a aplicação da penalidade de demissão (cassação de
aposentadoria), mas declarando o aperfeiçoamento da
aposentadoria com efeitos retroativos à data em que foi
protocolado o pedido de aposentadoria ou processado o
extrato do laudo médico para aposentadoria por invalidez,
se ainda assim afigura-se juridicamente possível a aplicação da
reprimenda de cassação de aposentadoria/demissão, ou deve-se
apenas reconhecer que a conduta fora praticada quando já
ingressara o servidor na inatividade remunerada? (grifei)

 

7. O expediente foi encaminhado à AGE para análise e orientações.
8.  É o breve relatório.

 

PARECER

 

9. Conforme mencionado, a consulta em epígrafe decorre da necessidade de
apreciação de tese defensiva sustentada no processo administrativo disciplinar
que tramita em desfavor do servidor aposentado Ederson Moreira da Silva.

10. De fato, a situação narrada apresenta peculiaridades que devem ser
ressaltadas. Apesar disso, cabe pontuar que o expediente foi instruído com
poucos documentos (cópia das alegações finais de defesa; relatório elaborado
pela comissão processante e manifestação do Sr. Corregedor-Geral,
submetendo questionamento à apreciação da AGE), não sendo possível o
conhecimento mais aprofundado do caso. Desse modo, a presente
manifestação se vale das informações fornecidas como premissas para que
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possa ser fornecida orientação geral, a ser adotada em situações similares.
11. Dito isso, necessário perceber que, segundo afirmado, o processo

administrativo disciplinar em epígrafe foi instaurado para a apuração da possível
prática das transgressões disciplinares previstas nos artigos 144, inciso III, c/c
art. 149; artigo 150, inciso XXIII; artigos 152, §2º, incisos I, II e III c/c artigo 158,
inciso II; artigo 159, inciso IX e artigo 160, inciso I, todos da Lei nº 5.406/69.

12. Tais condutas ensejaram a condenação do interessado, na esfera penal, dada a
configuração dos crimes de receptação e porte ilegal de armas. A reprimenda
fixada foi de 04 anos e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 
Não foi determinada a perda do cargo público.

13. As infrações foram praticadas em 03/12/2014, quando o servidor estava em
gozo de afastamento preliminar para fins de aposentadoria.

14. A pesquisa feita no SISAP evidencia que o afastamento teve início em
10/03/2013 tendo sido publicada a aposentadoria por invalidez em 24/12/2014.

15. Conforme informado, essa publicação deu-se com efeitos retroativos à data do
início do afastamento. Inclusive, no registro do ato de aposentadoria no TCE
consta como data da concessão o dia 10/03/2013 e data da publicidade
24/12/2014 (Processo 946605, registro em 20/03/2015).

16. Tal situação é que ensejou a dúvida trazida pela autoridade consulente, qual seja:
se o ato de aposentadoria foi publicado com efeitos retroativos, é possível que o
servidor inativo seja punido por conduta ilícita praticada no período em que já
estava afastado de suas atividades, apenas aguardando a publicação?

17. Feitas essas considerações iniciais, passa-se ao exame do tema.
18. Consoante cediço, o servidor público, em razão do cargo ocupado e da

natureza das funções desempenhadas, é regido por normas específicas que lhe
impõem deveres e obrigações. A inobservância desse regramento enseja a
responsabilização administrativa, após regular apuração.

19. A esse respeito, a Lei nº 869/52, aplicável subsidiariamente ao Estatuto da
Polícia Civil, estabelece que:

 

Art. 208 – Pelo exercício irregular de suas atribuições, o
funcionário responde civil, penal e administrativamente.
 
Art. 211 – A responsabilidade administrativa resulta de atos ou
omissões praticados no desempenho do cargo ou função.
 
Art. 218 – A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência
de irregularidades no serviço público é obrigado a promover-lhe a
apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo
administrativo.
(grifei)

 

20. Já a Lei nº 5.406/69 (artigos que tratam do regime disciplinar ainda vigentes, por
força do disposto no artigo 116 da LC nº 129/2013), prevê que:
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Art. 149 – Toda ação ou omissão contrária às disposições e aos
deveres do servidor policial, ainda que constitua infração penal,
será considerada transgressão disciplinar.

 

21. Do Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos, elaborado pela Controladoria-
Geral do Estado colhe-se que:

 
O regime disciplinar do Estado de Minas Gerais constitui-se no
conjunto de regras e princípios que regem os deveres e proibições
dos agentes públicos e a manifestação do poder disciplinar frente
ao funcionalismo público mineiro. É a coleção normativa que
conforma a postura dos servidores públicos à legalidade e que
induz à responsabilização em caso de violação.
Não se trata, contudo, apenas de responsabilização do servidor.
Embora seja essa sua característica mais marcante, o regime
disciplinar, primariamente, impõe deveres e proibições aos
agentes públicos que orientam sua conduta funcional. Com
o descumprimento de um dever ou proibição, o regime disciplinar
revela sua face de cunho punitivo. (grifei - p. 15)
 

22. No ponto, vale trazer à tona, ainda, as considerações constantes do Parecer
AGE/CJ nº 15.500, de 16 de setembro de 2015, da lavra da Procuradora do
Estado Raquel Melo Urbano de Carvalho, senão vejamos:

 
De fato, um servidor ao ser provido no cargo, como é o caso do
policial civil, passa a se sujeitar a um regime jurídico previsto em lei.
As leis que estabelecem as obrigações e as vedações dos
servidores consistem no “estatuto” que, se descumprido, enseja
apuração da chamada “responsabilidade administrativa”. Aqui não
se trata de conduta do servidor ser qualificada criminosa
(responsabilidade penal), nem dos prejuízos financeiros
eventualmente causados pelo agente ao Poder Público
(responsabilidade civil), mas se está diante da chamada
“responsabilidade administrativa” que todo agente público tem. De
fato, qualquer servidor, inclusive os policiais, têm o dever de
atender as normas que lhes impõe regras de conduta disciplinar.
Se as descumpre no exercício da profissão, submetem-se ao
procedimento apuratório do Estado e à sanção pertinente ao
comportamento infrator.
(...)
Genericamente a doutrina já reconhece a gravidade da infração
cometida por servidores públicos e prescreve a importância de se
fazer incidir o poder disciplinar da Administração Pública, evitando
maior corrosão das estruturas estatais:
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“A falta disciplinar é o comportamento do agente público
atentatório da disciplina funcional, praticado no exercício das
funções, representativo do desacato aos deveres e proibições
estatutárias. Marcelo Caetano explica que a infração disciplinar
pode consistir em uma ação ou omissão, expressiva de conduta
contrária àquela imposta pelo regular cumprimento do dever
funcional, tanto pela prática de fato proibido como pela omissão de
comportamento exigido, desde que por ato voluntário do agente
administrativo.
Uma vez conhecida a infração de deveres ou proibições funcionais
por parte de agente público com a conseqüente quebra da
disciplina interior administrativa, rende-se ensejo ao exercício
do poder disciplinar da Administração Pública, que constitui o
poder-dever de impor sanções administrativas previstas em lei aos
servidores faltosos, com vistas a corrigir os seus desvios de
comportamento nos casos de infrações não expulsórias ou
desligar do serviço público os transgressores nas hipóteses mais
graves passíveis de demissão, justificando-se " no interesse e na
necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público",
segundo Hely Lopes Meirelles.” (CARVALHO, Antonio Carlos
Alencar. O princípio do administrador competente e a composição
do colegiado de sindicância punitiva no sistema da Lei federal nº
8.112/90. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, NDJ, ano
XX, nº 10, outubro de 2004, p. 1146) (grifos meus)
 

23. Conforme mencionado, o servidor, em virtude dessa condição, se sujeita à
disciplina própria, decorrente do exercício da função.

24. As normas disciplinares têm por objetivo não apenas evitar irregularidades no
serviço, mas também preservar valores e interesses coletivos, tutelados pela
Administração, através da atuação de seus agentes.

25. Como bem asseverado por Antônio Carlos Alencar Carvalho, na obra “Manual
de processo administrativo disciplinar e sindicância à luz da jurisprudência dos
Tribunais e da casuística da Administração Pública”[1]:

 
Importante enfatizar a pertinência de o poder disciplinar advir do
elo estatutário que prende o servidor público ao Estado, de um
regime legal que estabelece direitos e deveres e no qual se inserem
as regras disciplinares, as quais impõem um obrigatório modelo
de conduta funcional para os funcionários e os sujeitam a
punições em caso de descumprimento. (grifei)
 

26. À vista de todo o exposto, forçoso concluir que o pressuposto para a
responsabilização administrativa é que a conduta ilícita seja praticada pelo
servidor ativo, visto que, como já dito, as normas disciplinares impõem padrões
de conduta, relevantes para a integridade do serviço público. O servidor, por
atuar em nome do Estado, deve adotar comportamento condizente com os
valores e interesses coletivos.

27. imperioso perceber, contudo, que a prática de infração disciplinar pode se dar
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no desempenho efetivo das funções próprias do cargo, mas também em
situações em que o agente, embora fora do horário de trabalho, adote
comportamento incompatível com a condição de servidor público. Como
exemplo, vale reproduzir o disposto no artigo 250 da Lei nº 869/52, a saber:

 
Art. 250 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao
funcionário que:
I – for convencido de incontinência pública e escandalosa, de vício
de jogos proibidos e de embriaguez habitual;
(...)
III – revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do
cargo ou função, desde que o faça dolosamente e com prejuízo
para o Estado ou particulares;
(...)

 

28. Assim é que determinadas condutas, embora não praticadas em serviço, a ele
se relacionam ou nele repercutem, motivo pelo qual são tipificadas como
infrações disciplinares. 

29. A respeito do assunto, do já citado Manual de Apuração de Ilícitos da CGE-MG, 
colhe-se que:

 
Exige-se que as infrações tenham alguma relação com o
cargo do agente público ou com suas respectivas
atribuições, ou que, de alguma maneira, afetem o órgão
no qual o agente público esteja lotado. Ressalva-se que o
regime disciplinar do funcionalismo estadual não se
preocupa somente com os atos estritamente
desempenhados no exercício funcional, mas também
busca preservar a imagem, decoro e credibilidade do
serviço público. Dessa forma, as questões da vida privada do
agente público, em princípio, não são apuradas no âmbito da Lei n°
869/1952 e só possuem reflexos disciplinares quando o
comportamento se relaciona com as atribuições do cargo. Cita-se,
como exemplo, a prática de pedofilia ou outra forma de exploração
sexual infantil, por professores da rede de ensino estadual. Trata-
se de ato da vida privada que tem repercussão negativa em suas
atribuições funcionais, uma vez que o professor atua na formação
infantojuvenil e tem o dever de proteger, educar, ensinar e orientar
seus alunos. (grifei – p. 51)

 

30. Especificamente no caso dos servidores integrantes dos quadros da Polícia Civil,
relevante citar o disposto na Lei 5.406/69:

 
Art. 142 – As disposições constantes deste título aplicam-se a
todos os servidores no exercício de funções de natureza
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policial.
 

31. Há que se perceber, contudo, que, no mesmo sentido daquilo que foi dito em
relação ao regramento instituído pela Lei nº 869/52, a expressão “em exercício”
não diz respeito, apenas, àquelas condutas praticadas em serviço.

32. A leitura do artigo 150 evidencia que alguns comportamentos adotados pelo
servidor em sua vida privada são caracterizados como transgressão, como por
exemplo, “IV – manter relações de amizade com pessoas de notórios e
desabonadores antecedentes criminais ou apresentar-se publicamente com elas,
salvo se por motivo de serviço”.

33. Necessário observar, inclusive, que uma das situações que pode ensejar a
demissão a bem do serviço público, nos termos do artigo 159, inciso IX, da Lei
nº 5.406/69, é a prática de “qualquer crime que, pela sua natureza e
configuração, seja considerado infamante, de modo a incompatibilizar o servidor
para o exercício da função policial;”

34. Nessa linha, não é demais lembrar que é possível a instauração de processo
administrativo disciplinar contra o servidor aposentado, desde que destinado à
apuração de infrações praticadas quando o mesmo ainda estava em atividade.

35. Do Enunciado nº 2, aprovado pela Comissão de Coordenação de Correição da
Controladoria-Geral da União, de 4 de maio de 2011, colhe-se que:

EX-SERVIDOR. APURAÇÃO. A aposentadoria, a demissão, a
exoneração de cargo efetivo ou em comissão e a destituição do
cargo em comissão não obstam a instauração do procedimento
disciplinar visando à apuração de irregularidade verificada quando
do exercício da função ou cargo público.
 

36. Esse também o posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do MS 8228-
DF, a saber[2]:

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR COMETIDA
DEPOIS DO ATO DE APOSENTAÇÃO.  CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 134 DA LEI N.º
8.112/90.
1. Nos termos do art. 134 da Lei n.º 8.112/90, será cassada a
aposentadoria ou a disponibilidade do servidor inativo que houver
praticado, na atividade, falta punível com demissão.
2 . Como os fatos imputados ao ora Impetrante no
Processo Administrativo Disciplinar n.º 23085.01213/2001-
51 são posteriores à sua aposentadoria, não é legítima a
sua apuração pela Administração Pública, por não mais ser
punível o servidor na forma do art. 134 da Lei n.º
8.112/90. 3. Segurança concedida. (grifei – Relatora Ministra
Laurita Vaz – Publicação em 04/02/2009)
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37. Especificamente em relação à situação trazida à apreciação, cumpre perceber
que o interessado, quando da prática das condutas apuradas, estava afastado
do exercício das suas funções, em gozo de afastamento preliminar para a
aposentadoria.

38. Tal modalidade de afastamento é prevista na Constituição Estadual/89, nos
seguintes termos:

 

Art. 36
(...)
§ 24 – É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da
data do requerimento de aposentadoria, e a não concessão desta
importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo
necessário à aquisição do direito, na forma da lei.
 

39. A Lei Complementar nº 64/2002, com a redação dada pela LC nº156/2020,
determina que:

 
Art. 9º – O servidor poderá afastar-se da atividade a partir
da data do requerimento da aposentadoria, nos termos da
Constituição do Estado, observado o disposto no § 1º do art. 28
desta lei complementar.
§ 1º – O deferimento do pedido de afastamento preliminar
dependerá de análise prévia da unidade administrativa competente
do órgão ou da entidade a que o servidor esteja vinculado, nos
termos do regulamento.
§ 2º – O servidor em afastamento preliminar cujo benefício
de aposentadoria não for concedido retornará ao serviço
para o cumprimento do tempo de contribuição que, àquela
data, faltava para a aquisição do direito, hipótese em que
voltará a contribuir com a alíquota que lhe for aplicável nos termos
do art. 28. (grifei)
 

40. O Decreto nº 42.758/2002, ao regulamentar o disposto na Lei Complementar nº
64/2002, prevê:

 
Art. 11 - O servidor poderá afastar-se da atividade preliminarmente
à aposentadoria, nos termos do § 6º do artigo 26 da Constituição
do Estado, a partir da data do protocolo do requerimento da
aposentadoria na unidade administrativa competente do órgão ou
da entidade a que esteja vinculado.
§ 2º - Deferido o afastamento, a unidade administrativa
responsável pelo pagamento do requerente procederá ao cálculo
preliminar do valor correspondente aos proventos devidos, a partir
da data do requerimento da aposentadoria.
§ 3º - A partir da data do afastamento, o servidor

Parecer Jurídico 16.317 (27146074)         SEI 1080.01.0010602/2021-24 / pg. 8

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&ceArtigo=26


contribuirá com a alíquota de 4,8% (quatro vírgula oito por
cento), incidente sobre o valor apurado na forma do parágrafo
anterior deste artigo, para custeio da pensão por morte.
§ 4º - O tempo durante o qual o servidor tiver contribuído
com a alíquota de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) não
será contado para nenhum outro fim.
§ 5º - O servidor em afastamento preliminar, cujo benefício de
aposentadoria não for concedido, retornará ao serviço para o
cumprimento do tempo de contribuição que, àquela data, faltava
para aquisição do direito, caso em que voltará a contribuir com as
mesmas alíquotas que contribuía na atividade.
§ 6º - O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo aplica-se ao
servidor em afastamento por motivo de saúde, nos termos do
artigo 14 do Decreto 23.617, de 11 de junho de 1984. (grifei)

 

41. As normas transcritas evidenciam que o servidor, ao cumprir os requisitos para
a aposentadoria voluntária, pode optar por afastar-se de suas atividades.

42. Ao ter deferido o afastamento, o servidor, até a publicação do ato concessivo
da aposentadoria, preserva seu vínculo com a Administração, para todos os
fins. Nesse sentido, o entendimento adotado pela Desembargadora
Desembargadora Albergaria Costa no julgamento da apelação cível 0053406-
36.2014.8.13.0024 (acórdão publicado em 21/08/2019):

Ao se aposentar, o indivíduo passa a ser subordinado ao regime
jurídico da inatividade, sendo titular de outros direitos e obrigações
de conteúdo diverso daqueles inerentes ao cargo até então
ocupado.

Já o afastamento preliminar à aposentadoria é o direito do servidor
de se afastar do exercício do cargo efetivo ou de função pública, a
partir do requerimento de sua aposentadoria. O indivíduo é
afastado do exercício do cargo no qual ainda permanecerá lotado,
para todos os fins de direito, até que declarado o ato de "extinção
do vínculo jurídico", que é a aposentadoria.
 
No entanto, o afastamento preliminar à aposentadoria não enseja a
vacância do cargo, esta que só ocorre com a aposentadoria que,
conforme bem ressaltado na sentença, é ato administrativo
complexo que só se aperfeiçoa com a publicação e o registro
perante o TCE (art. 76, VI, da CE).

 

43. Dito isso, necessário pontuar que o total afastamento do servidor do
desempenho das atribuições próprias do seu cargo, em regra, inviabiliza a
responsabilização administrativa, notadamente porque a aposentadoria, nesse
caso, será publicada com efeitos retroativos.

44. A esse respeito, o artigo 15 da Lei Complementar 64/2002 estabelece que:
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Art. 15 – Os benefícios de aposentadoria vigorarão a partir:
I – da data do afastamento preliminar ou da publicação do ato,
caso o servidor aguarde em exercício, se voluntária;
II – da data do laudo conclusivo emitido pela junta médica, se por
incapacidade permanente para o trabalho;
III – do dia seguinte àquele em que o servidor completar a idade
limite, se compulsória.

 

45. A eventual ocorrência de situação de não concessão do benefício de
aposentadoria ao servidor afastado preliminarmente (e não qual se vislumbre
ofensa a dever relativo à conduta que deve ser adotada pelo mesmo em sua
vida privada – já que não mais tem a possibilidade de praticar atos em serviço)
deve ser analisada individualmente, à vista do caso concreto.

46. Dito isso, necessário esclarecer que o efeito retroativo atribuído à aposentadoria
faz com que, na prática, o servidor passe a ostentar a condição de inativo
desde o dia em que se afastou (definitivamente) do desempenho de suas
funções. Por óbvio, tal tratamento somente será possível após a publicação,
pois, até que essa ocorra, a situação do servidor (sob a perspectiva do
preenchimento dos requisitos para a inativação) ainda estava sob análise. 

47. Sobre o assunto, vale trazer à tona o entendimento adotado pelo TJMG no
julgamento da Apelação Cível 6910849-77.2009.8.13.0024. Senão vejamos:

 

O artigo 36, parágrafo 6º, da Constituição do Estado de Minas
Gerais, na redação vigente à época do afastamento preliminar do
recorrente, dispunha:

"É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data
do requerimento de aposentadoria, e sua não concessão
importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo
de serviço, que àquela data faltava para a aquisição do direito".

Ademais, assim dispõe o artigo 1º, parágrafo 6º, da resolução
2.008/89, com a redação dada pela resolução 61/01, vigente à
época do afastamento preliminar do apelante:
"O período em que o servidor optou pelo afastamento preliminar,
não é tempo de serviço, não se prestando a ser computado para
qualquer finalidade, na forma determinada pelo § 6º do art. 36 da
Constituição Estadual".
Da leitura combinada dos dois dispositivos, conclui-se que,
a partir do requerimento de aposentadoria, o servidor
pode se afastar da atividade, sendo que esse período não
é considerado como tempo de serviço.
Logo, se o período em que o servidor está em afastamento
preliminar não é considerado como tempo de serviço, é evidente
que ele deixa de receber parcelas pecuniárias relacionadas ao
desempenho efetivo do cargo, devendo, em contrapartida, passar
a ser considerado como inativo.
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Na verdade, quando o servidor se afasta do serviço e
pleiteia a aposentadoria, é porque, em tese, já preencheu
os requisitos para se aposentar, restando apenas a
formalização do ato pela Administração. Isso significa que,
concedida a aposentadoria, o tempo de afastamento deve
ser considerado como de inatividade remunerada, e não
como de atividade.

Ademais, ainda que assim não fosse, a aposentadoria do
apelante se deu com efeitos retroativos a 24 de maio de
2007 - data do afastamento preliminar, donde se conclui
que, no período em que vigorou o afastamento, o
recorrente já era considerado como inativo pela
Administração. Confira-se, aliás, o disposto no ato de
aposentadoria do apelante:

"A Secretária de Estado de Planejamento e Gestão declara
aposentado, a partir de 24 de maio de 2007, nos termos do artigo
40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a redação
dada pela Emenda à Constituição Federal nº. 41, publicada em 31
de dezembro de 2003, combinado com os artigos 108, alínea "e" e
110, inciso II, da Lei nº. 869, de 05 de julho de 1952, o seguinte
servidor do Quadro Especial de Pessoal:
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Geraldo Magela da Luz, Masp 297.447-5, Escrivão de Polícia,
Código EP, Nível III, Símbolo EP3, Grau A" (fl. 10 - destaquei).
Logo, confundindo-se o afastamento preliminar com a
própria inatividade do servidor, que aguarda o ato formal
de sua aposentadoria, e tendo esta sido concedida
regularmente, não há como negar ao apelante o pagamento do
abono previsto na lei estadual 17.953/08, sob pena de se admitir o
enriquecimento ilícito do ente público que, ao seu critério, venha a
protelar a edição do ato em prejuízo de direitos legalmente
assegurados.
(...) (Relator Des. Moreira Diniz – Publicação em 30/01/20018)
 

48. Do exposto decorre que, com a publicação da aposentadoria (com efeitos
retroativos), o período de afastamento passa a ser tratado como período de
inatividade. Sendo assim, nessa hipótese, não há que se cogitar a ocorrência de
ilícito administrativo, visto que, como demonstrado, o pressuposto para a
responsabilização disciplinar é a prática de infração por aquele que possui
vínculo funcional ativo.

49. O servidor inativo, por condutas perpetradas depois aposentadoria (ou seja, a
partir do afastamento preliminar, posteriormente convertido em situação de
inatividade, em virtude da publicação da aposentadoria com efeitos retroativos),
não poderá ser responsabilizado na esfera administrativa. Nessa hipótese, as
condutas ilícitas somente estarão sujeitas à responsabilização civil ou penal, se
for o caso.

50. Por fim e para que não haja dúvidas, necessário pontuar que, embora as
normas citadas se refiram, em sua maioria, ao afastamento em razão do
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cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sugere-se que as
conclusões aqui obtidas sejam aplicadas, também, à aposentadoria por
invalidez/incapacidade permanente, a partir da constatação da situação de
incapacidade. Isso porque, como demonstrado, a vigência do benefício, nessa
hipótese, tem início a partir da data do laudo conclusivo emitido pela junta
médica.

 

CONCLUSÃO

 

À vista de tudo o que foi exposto, opina-se, nos casos em que a publicação da
aposentadoria ocorrer com efeitos retroativos, pela inviabilidade da imposição de
sanção disciplinar por condutas praticadas durante o afastamento definitivo para fins
de inativação.
 
À consideração superior.
 
Belo Horizonte, data supra.

 

DENISE SOARES BELEM
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[1] 3. ed.rev.atual. e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 89-90.
[2]A norma contida no artigo 134 da Lei nº 8.112/90 e utilizada como fundamento de
tal julgado também consta na Lei nº 869/52:
Art. 257 – Será cassada, por decreto do Governador do Estado, a aposentadoria ou
disponibilidade, se ficar provado, em processo, que o aposentado ou funcionário em
disponibilidade:
I – praticou, quando em atividade, qualquer dos atos para os quais é cominada neste
Estatuto a pena de demissão, ou de demissão a bem do serviço público;
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