
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procedência: Conselho de Administração de Pessoal - CAP.
Interessado: Jônatas Rodrigues Pereira.
Parecer no. 16.387.
Data: 14/10/2021.
Classificação Temática: Direito Administrativo. Servidor Público. Recurso
Administrativo contra decisão do CAP.
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
SERVIDOR PÚBLICO. RECLAMAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/CAP PLEITEANDO
MIGRAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – MAJORAÇÃO
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE ACÚMULO TRÍPLICE
DE CARGOS. DELIBERAÇÃO CAP Nº 27.682/CAP/21: NÃO CONHECERAM DA
RECLAMAÇÃO, POR SER ORIGINÁRIA, PELA IMPOSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE SUA TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL DE MESMO TEOR: NÃO
OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 22, 23 E 45 DO DECRETO Nº 46.120, DE 28
DE DEZEMBRO DE 2012. RECURSO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A EXMO.
SR. GOVERNADOR DO ESTADO: NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
É vedado ao Conselho de Administração de Pessoal apreciar Reclamação
originária, uma vez tratar-se de órgão recursal, em que não se pode verificar a
sua  tempestividade e na ausência de declaração expressa de inexistência de ação
judicial de mesmo teor, nos termos do Decreto nº 46.120/2012.
Conclusão: opina-se pelo não conhecimento do Recurso Administrativo.
 Referências normativas: Decreto Estadual 46.120/2012.

  

RELATÓRIO

1. Cuida-se de expediente enviado à esta Consultoria Jurídica pelo CAP –
Conselho de Administração de Pessoal -, através do Memorando AGE/CAP nº
53/2021, para que fosse proferido Parecer Jurídico sobre eventual
admissibilidade/procedência de Recurso Administrativo dirigido ao Exmo. Sr.
Governador do Estado, proposto pelo servidor Jônatas Rodrigues Pereira, Masp-
161.041-9 , em face da publicação da Deliberação Nº  27.682/CAP/21, que, por
unanimidade de votos, não conheceu da Reclamação por ele interposta.
2. Extrai-se da documentação acostada que o Reclamante recorreu ao
Conselho de Administração de Pessoal sob a alegação de que manteve acúmulo
tríplice de cargos por força de decisão judicial e que requer
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a “migração/incorporação do tempo de contribuição de 2900 dias da 3ª
admissão para os cargos 1 e 2, com consequente majoração dos proventos de
parciais para integrais nas posições 1 e 2”.
3.  No entanto, do voto proferido pela I. Conselheira relatora, Gabriela
Bernardes de Vasconcellos Lopes, que analisou integralmente o pedido interposto
na Reclamação, voto este que foi acatado à unanimidade pelo Conselho de
Administração de Pessoal, consta que, verbis:

Ocorre que, ao iniciar o exame, esta Relatora, ao contrário do
que restou consignado no Relatório 90 - AGE/CAP (SEI
nº20043551), não encontrou a decisão impugnada e nem o
requerimento formulado perante o órgão de origem o que
denota, em um primeiro momento, a inobservância ao art. 22 do
Decreto Estadual nº46.120/2012[1].
Na mesma oportunidade, também não se verificou o ateste do
servidor em observância ao art. 23[2] do Regimento Interno
deste d. Conselho.
Destarte, com base no art. 13 do Regimento Interno do
CAP21997764)
Ato contínuo, foi emitido novo Relatório (nº117/AGE/CAP/2020
SEI nº22138156) pela Assessoria deste Conselho, nos seguintes
termos:
“DA ADMISSIBILIDADE - PRELIMINAR
Após a manifestação da i. Relatora, esta assessoria pede vênia
para rever a análise preliminar constante no Relatório 90 nos
seguintes termos:
Em análise aos pressupostos processuais, verifica-se que o
Reclamante é servidor público estadual e pleiteia em interesse
próprio, assumindo, portanto, legitimidade ativa. Ademais, a
matéria em análise está prevista dentre as atribuições do CAP,
nos termos do artigo 2º do Decreto nº 46.120, de 28 de
dezembro de 2012.
Não há nos autos comprovação de negativa de atendimento ao
pleito, o que inviabiliza a verificação da tempestividade.
Não consta dos autos, outrossim, a declaração de que o
Requerente não postulou o mesmo pedido em juízo.
DO MÉRITO 
- Deliberação nº. 26.884/CAP/16
- Acórdão Processo TJMG nº. 1.0000.00.336775-2, 5ª. Câmara
Cível, Relator Desembargador José Francisco Bueno, julgamento
em 25/03/2004.”

4. Por esse motivo, preliminarmente, a Reclamação interposta não foi
conhecida pelo Conselho de Administração de Pessoal, à unanimidade de votos.
5. Inconformado com essa decisão é que vem a ora Recorrente
apresentar Recurso Administrativo dirigido ao Exmo. Sr. Governador do Estado
para que a citada Deliberação/CAP seja revisitada e reformada sob o principal
argumento de que:

Diante do exposto, das citações dos direitos adquiridos, relativos
ao cargo 3, e do não reconhecimento do mérito no recurso
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anterior pelo CAP, o reclamante requer de Vossa Excelência: •
Migração/incorporação do tempo trabalhado – 2.900 dias do
cargo 3, ao cargo 1; cujo tempo não foi usado/ aproveitado no
cargo 1, para fins de aposentadoria, transformando o tempo de
parcial 30/35, em integral 35/35; • Migração/incorporação do
tempo trabalhado – 2.900 dias do cargo 3, ao cargo 2; cujo
tempo não foi usado/ aproveitado no cargo 2, para fins de
aposentadoria, transformando o tempo de parcial 30/35, em
integral 35/35; • Uma sugestão da Administração Pública
Estadual para resolver o impasse, sem ferir o direito adquirido. •
A observância do Art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal
que garante ao cidadão: “A lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato 2 jurídico perfeito e a coisa julgada.” • Confirma
o pedido da inicial.

6. Todo o procedimento está plena e corretamente instruído e foi enviado
à esta Consultoria Jurídica para manifestação.
7. É o relatório do que interessa. Passo a opinar.

    

          PARECER

PRELIMINAR: ADMISSIBILIDADE

8. Prevê o artigo 45º. do Regimento Interno do Conselho de
Administração de Pessoal/MG: “verbis:

 
“Art. 45 O prazo para apresentação de reclamação ao Conselho
é de cento e vinte dias consecutivos, contados do dia seguinte ao
que ocorrer a publicação do ato impugnado ou da notificação do
servidor no Diário Oficial dos Poderes do Estado.”
 

9. Portanto, resta claro que o CAP somente poderá conhecer e julgar
questões já decididas e denegadas pelo órgão de origem, sob pena de se
extrapolar as competências estabelecidas em Decreto para o Conselho e ferir o
próprio princípio da legalidade.
10. Sabe-se que o Conselho é órgão administrativo colegiado, competente
para decidir, em grau de recurso, questões envolvendo servidores públicos,
excetuados os atos relativos ao regime disciplinar e não tem competência
originária para processar e julgar pleitos de servidores, Decreto estadual
46.120/2012:

Art. 2º Incumbe ao CAP acolher, analisar e decidir reclamações e
pleitos dos servidores, em atividade e inativos, das Secretarias
de Estado, das autarquias e das fundações públicas, em relação
a atos que afetem seus direitos funcionais, bem ainda a
apreciação de recurso interposto por servidor demitido por
desempenho insatisfatório, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei
Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003.
Parágrafo único. É vedada ao CAP a apreciação de recurso
interposto contra decisão prolatada em processo disciplinar e de
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avaliação de desempenho, ressalvada a hipótese de alegação de
nulidade do processo administrativo, quando a manifestação do
Conselho limitar-se-á aos aspectos formais do processo.
(...)
Art. 22. No processamento da reclamação observar-se-á o que
se segue:
I - a reclamação deverá ser formulada em três vias e conter,
além de dados informativos sobre a identidade do reclamante, a
situação funcional e o endereço completo, a indicação do ato
recorrido e a exposição fundamentada do direito do
servidor, além da declaração do reclamante de que não
postulou o mesmo pedido em juízo, nos termos do
modelo sugerido no Anexo; (grifo nosso)
 

11. Lado outro, sem a publicação do ato impugnado, ou seja, sendo
originária a Reclamação, não há como se aferir a tempestividade do
pedido/Reclamação aviado a teor mesmo artigo 45 retro citado.
12. E, mesmo se assim não fosse, como informa a I. Conselheira Relatora
em seu voto, não consta dos autos a comprovação/declaração da inexistência de
ação judicial de teor idêntico ao apresentado ao CAP.
13. Tal exigência consta expressamente dos artigos 22 (acima) e 23, do
Decreto estadual 46.120/2012, que contém o Regimento Interno do
Conselho vejamos:

 Art. 23. O reclamante fica obrigado a informar ao CAP, a todo
tempo, a existência de ação judicial de teor idêntico ao da
reclamação, no todo ou em parte, e na qual ele for igualmente
reclamante, nos termos do inciso I do art. 22.
Parágrafo único. A existência de ação judicial de teor idêntico, no
todo ou em parte, importará na extinção, nulidade ou cassação
da deliberação pelo Plenário, conforme o caso.

14. Nestes termos, claramente, o presente Recurso Administrativo
também não pode ser admitido de pronto pela clara inobservância dos requisitos
claros exigidos pelo Regimento interno do CAP.

 

CONCLUSÃO

15. Diante da fundamentação exposta, sugere-se, salvo melhor juízo, pelo
não conhecimento o Recurso Administrativo manejado pelo servidor/recorrente,
mantendo-se integralmente os termos da Deliberação  27.682/CAP/21
É o parecer.
Sub censura.
 Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021.

 

ANA PAULA ARAÚJO RIBEIRO DINIZ
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PROCURADORA DO ESTADO

MASP 373.251 – 8 OAB/MG 56746

 

Aprovado em 
___________________________________
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica
 
_______________________________________
Advogado Geral do Estado

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araujo Ribeiro Diniz,
Procurador(a), em 14/10/2021, às 13:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos,
Procurador(a) do Estado, em 14/10/2021, às 14:38, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro,
Advogado Geral do Estado, em 15/10/2021, às 10:59, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 36383363 e o código CRC 713CC959.

Referência: Processo nº 1080.01.0029971/2020-88 SEI nº 36383363
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