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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___
VARA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE

URGENTE –  DIREITO  HUMANO  À  EDUCAÇÃO.  Necessidade  de
garantir aposentadoria justa a professoras e professores sergipanos.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República
signatário, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com amparo nos artigos 127 e 129
da Constituição da República Federativa do Brasil,  na Lei Complementar 75/93 (Estatuto do
Ministério Público da União) e na Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(com pedido de antecipação de tutela)
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em desfavor de:

1) UNIÃO (Receita Federal do Brasil), pessoa jurídica de direito público
interno, a ser citada através da sua Procuradoria, na Avenida Beira Mar, n.º 53,
Bairro 13 de julho, Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco
“H”, Lote 26/27, na cidade de Brasília-DF, CEP: 70.070-110;

2) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia
federal  vinculada  ao  Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social,
representado pela Procuradoria Federal Especializada, nos termos do art. 17, I,
da Lei Complementar 73/93, a ser citado à Avenida Ministro Geraldo Barreto
Sobral, n.º 1615, Bairro Jardins, Aracaju/SE, CEP 49026-010; 

3)  MUNICÍPIO DE UMBAÚBA-SE,  pessoa  jurídica  de  direito  público
interno,  representado  judicialmente  pela  Procuradoria-Geral  do  Município,
com endereço na Praça Gil Soares, nº. 272, Umbaúba-SE, CEP 49.260-000;

4)  MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA-SE,  pessoa  jurídica  de
direito público interno, representado pela  Procuradoria-Geral  do Município,
Praça Antônio D. do Prado, nº. 26, Santa Rosa de Lima-SE, CEP 49.640-000;

5)  MUNICÍPIO  DE  GRACCHO  CARDOSO-SE,  pessoa  jurídica  de
direito público interno, representado pela  Procuradoria-Geral  do Município,
sito à Av. Getúlio Vargas, nº. 56, Graccho Cardoso-SE, CEP 49.860-000;

6)  MUNICÍPIO  DE  GENERAL  MAYNARD-SE,  pessoa  jurídica  de
direito público interno, representado pela  Procuradoria-Geral  do Município,
sito à Praça da Matriz, s/n, General Maynard-SE, CEP 49.750-000; e

7)  MUNICÍPIO  DE  BREJO  GRANDE-SE,  pessoa  jurídica  de  direito
público  interno,  representado  pela  Procuradoria-Geral  do  Município,  com
endereço na Praça da Bandeira, nº. 63, Brejo Grande-SE, CEP 49.995-000,

com fundamento nas razões de fato e de direito a seguir delineadas.
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I) DA SÍNTESE FÁTICA

É de bom tom consignar que o caso em exame envolve a necessidade de

se  respeitar  a  legislação  e  garantir  justa  aposentadoria  às  educadoras  e  educadores

sergipanos. Com efeito, direitos básicos dos mestres e mestras (professores e professoras) que

dedicam suas vidas a educar o futuro do Estado de Sergipe estão sendo ignorados pelo Poder

Executivo  (federal  e  municipal,  seja  por  omissão  seja  por  condutas  ardilosas).  E  a  maior

prejudicada, todavia e mais uma vez, continua sendo a própria educação sergipana.

Deveras,  há  cerca  de  dois  anos,  em  janeiro/2016,  o  Sindicato  dos
Trabalhadores  em  Educação  Básica  da  Rede  Oficial  do  Estado  de  Sergipe  –  SINTESE,
conhecido e reconhecido, inclusive nacionalmente, por décadas de lutas em defesa do magistério
e da educação pública, formalizou representação perante o Ministério Público Federal (MPF),
relatando  fatos  extremamente  graves:  municípios  sergipanos,  ao  longo  de  anos,  têm
informado remuneração a menor daquela efetivamente paga a professoras e professores
da rede pública; com isso, os mestres, quando de suas aposentadorias, receberão valores
aquém  do  que  lhes  é  devido;  além  disso,  há  períodos  em  que  os  empregadores
(municipalidades) não informaram nada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
no  âmbito  o  Regime  Geral  de  Previdências  Social  (RGPS)  a  que  são  filiados  os
educadores  e  educadoras;  esses  “períodos  zerados”  agravam ainda  mais  a  situação,
porquanto reduzem o tempo de contribuição (ou seja, para se aposentar os professores e
professoras terão que trabalhar tempo a mais); há também, casos de o período inicial da vida
laboral  do  professor  ou professora  ter  iniciado antes  daquele  informado aos  órgãos  oficiais;
enfim, não raros são os episódios em que se descontou determinado valor da remuneração e foi
informado outro, menor (caracterizando apropriação indébita previdenciária).

Com efeito, depreende-se uma séria de irregularidades que, de uma forma ou
outra, prejudicam o direito à aposentadoria das educadoras e educadores sergipanos.

O  Ministério  Público  Federal,  frente  a  essa  grave  realidade,  instaurou  o
Inquérito  Civil  –  IC  tombado  sob  o  número  1.35.000.000202/2016-56 (em  anexo  –
digitalizado), cabendo transcrever a relevante exposição levada a cabo pela entidade sindical:

“Previdência Social é o seguro público coletivo para aqueles que contribuem com a
previdência: é uma instituição que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos
aos  seus  segurados.  A  renda  transferida  pela  Previdência  Social  é  utilizada  para
substituir  a  renda  do  trabalhador  contribuinte,  quando ele  perde  a  capacidade  de
trabalho,  seja  pela  doença,  invalidez,  idade  avançada,  morte  e  desemprego

PÁGINA 3 DE 23
MPF – PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

Av. Beira Mar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0XX79)3301-3700 - FAX: (0XX79)3301-3830



 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                                                      
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe                                                                         
 Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã                                                        

involuntário,  ou  mesmo  a  maternidade  e  a  reclusão.  Tem  como  Leis  básicas:  a
Constituição  Federal  de  1988,  Leis  Nº.  8.212/91  e  Nº.  8.213/91  e  Decreto  Nº.
3.048/99. Conforme determina o § 8º. do art. 201, da Constituição da República, os
requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição – no âmbito do Regime Geral
de Previdência Social – são reduzidos em cinco anos para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício  das  funções  de magistério  na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.

A  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (CBO) codifica,  nomeia  e  reconhece  os
títulos e descrições das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Este documento
normatizador  é  uma  classificação  enumerativa,  pois  codifica  emprego  e  outras
situações  de  trabalho  para  registros  administrativos,  entre  outros  fins,  incluindo
códigos e títulos ocupacionais e suas descrições sumárias; como também descritiva, já
que inventaria detalhadamente as atividades realizadas no trabalho, de requisitos de
formação, experiências profissionais e outros. É através do CBO que o profissional do
magistério comprova ter trabalhado exclusivamente nesta função e recebe o bônus de
redução de cinco anos. O  Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é um
sistema  responsável  pelo  controle  das  informações  de  todos  os  segurados  e
contribuintes da Previdência Social. Ele armazena os dados necessários para garantir
direitos  trabalhistas  e  previdenciários  dos  cidadãos  brasileiros,  cujos  objetivos
principais  são  dificultar  a  concessão  de  benefícios  irregulares  e  proporcionar  um
maior controle de arrecadações.

Baseado nisso, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do
Estado de Sergipe (SINTESE) decidiu realizar um estudo, através do CNIS, visando
analisar as arrecadações e contribuições dos Profissionais do Magistério de Sergipe
que contribuem para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). No decorrer da
análise foi identificado que as prefeituras dos municípios sergipanos não
têm informado corretamente as remunerações dos professores ao Instituto
Nacional  de  Seguro  Social  (INSS).  Como  consequência  direta  a
aposentadoria destes profissionais será prejudicada, uma vez que os valores
informados, em sua maioria, são inferiores aos reais.

Por  conseguinte,  o  valor  do  benefício  será  reduzido,  pois  os  valores
inferiores fornecerão uma média menor que a real. Já os períodos zerados
implicarão  na  redução  do  tempo  de  contribuição,  ou  seja,  o  segurado
deverá trabalhar mais para atingir a elegibilidade. Com base nos documentos
financeiros oficiais,  o sindicato buscou evidenciar  tais práticas irregulares a  fim de
atenuá-las, como também retificá-las por meio da Guia de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social (GFIP). O estudo foi realizado com base no
CNIS e documentos financeiros oficiais de remuneração (Ficha Financeira,
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Contracheque e Folha de Pagamento). A partir destes documentos, foi realizada
uma  análise  que  visou  contrastar  o  valor  informado  ao  CNIS  e  a  remuneração
recebida no mesmo período pelo profissional, bem como identificar os períodos não
informados  ao  CNIS  (Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais).  As  planilhas
idealizadas  para  o  Estudo  do  CNIS buscaram esclarecer  as  peculiaridades
contributivas relativas a cada município averiguado (...)” (Grifou-se).

Cabe salientar que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede
Oficial do Estado de Sergipe – SINTESE, em seu minucioso e exaustivo trabalho técnico, e no
âmago  da  metodologia  explicitada,  elaborou  duas  planilhas  distintas  (em  relação  a  cada
municipalidade): a Planilha Informativo e a Planilha Ajuste de Remuneração.

A Planilha Informativo traz informações acerca do professor(a) analisado(a),
bem como evidencia os meses não informados (meses zerados) ao Instituo Nacional do Seguro
Social - INSS, e apresenta os seguintes componentes gerais: 

PLANILHA INFORMATIVO

Nome (Nome do Segurado) 

Inscrição Principal (Número de cadastro junto ao INSS) 

Data de Admissão (Data deduzida do decreto de nomeação)

Data de Admissão distinta (Data presente no CNIS, porém discordante da data oficial)

Data inicial da Contribuição (Período que data a contribuição previdenciária do segurado)

Períodos Zerados (Meses que não constam no CNIS, devido à ausência de contribuição)

Informações Complementares (Dado complementar que auxilia o entendimento do estudo)
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A Planilha Ajuste de Remuneração traz as diferenças encontradas entre a
remuneração recebida pelo profissional do magistério e a informada ao Instituo Nacional do
Seguro Social - INSS, e apresenta os seguintes componentes gerais: 

PLANILHA AJUSTE DE REMUNERAÇÃO

Nome (Nome do Segurado) 

Inscrição Principal (Número de cadastro junto ao INSS) 

Informações Divergentes 
(períodos com remunerações distintas entre CNIS e o documento financeiro oficial); 

Motivo da Diferença (Componente salarial não considerado pelo empregador para efeito do
cálculo do salário de contribuição); 

Valor Faltante (Diferença – em R$ - encontrada ao deduzir a remuneração oficial – recebida
pelo professor – e a presente no CNIS); 

Informações Complementares (Dado complementar que auxilia o entendimento do estudo)

É necessário frisar, também, que os estudos realizados pelo SINTESE o foram
em relação às municipalidades demandadas, a saber:

I – Município de Umbaúba-SE: informações verificadas quanto ao período
de 2004 a 2014, o que viabilizou a realização da análise de grande parte do período contributivo
dos profissionais  de educação (rede pública)  da municipalidade.  O CNIS dos professores de
Umbaúba-SE apresentou, em sua maioria, poucos meses zerados; o ente municipal deixou de
informar alguns componentes salariais como Regência de Classe, Férias e 13.º Salário ao longo
do período contributivo (tais componentes não foram considerados para efeito do cálculo do
salário  de  contribuição,  gerando  significativo  prejuízo  aos  beneficiários/professores);  foram
realizadas estimativas para os períodos zerados ou não informados no CNIS; estimativas essas
baseadas  em  remunerações  de  períodos  próximos  informados,  buscando-se  identificar,  por
aproximação, o valor real (igual método se aplicou aos meses zerados – fls. 03-214, 217-409 e
412-705 - volumes I a III do IC digitalizado anexo). É de se notar, enfim, que a municipalidade,
pelos dados apurados,  deixou de informar (impactando no Cadastro Nacional de Informações
Sociais  - CNIS), remuneração de professoras e professores no total de  R$ 9.852.196,60 (nove
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milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e seis reais com sessenta centavos),

implicando débito para com a Previdência Social no valor de  R$ 2.167.483,25  (dois milhões,
cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais com vinte e cinco centavos).

II – Município de Santa Rosa de Lima-SE: informações verificadas quanto
ao período de 2007 a 2014, o que viabilizou a realização da análise de grande parte do período
contributivo  dos  profissionais  de  educação  (rede  pública)  da  municipalidade.  O  CNIS  dos
professores de Santa Rosa de Lima-SE apresentou, em sua maioria, um grande número de meses
zerados; o ente municipal deixou de informar alguns componentes salariais como Regência de
Classe,  Férias,  13.º  Salário  e  Gratificações  em Geral  ao  longo do período  contributivo  (tais
componentes não foram considerados para efeito do cálculo do salário de contribuição, gerando
significativo  prejuízo  aos  beneficiários/professores);  foram  realizadas  estimativas  para  os
períodos zerados ou não informados no CNIS; estimativas essas baseadas em remunerações de
períodos próximos informados, buscando-se identificar, por aproximação, o valor real (quanto
aos meses zerados, optou-se em ter por base as remunerações de docentes com igual data de
admissão – fls. 747-925 - volume IV do IC digitalizado - anexo). É de se notar, enfim, que a
municipalidade, pelos dados apurados, deixou de informar (impactando no Cadastro Nacional de
Informações  Sociais   -  CNIS),  remuneração  de  professoras  e  professores  no  total  de  R$
2.170.915,77  (dois milhões, cento e setenta mil, novecentos e quinze reais com setenta e sete

centavos),  implicando, pois,  débito para com a Previdência Social no valor de  R$ 434.183,15
(quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e três reais com quinze centavos).

III – Município de Graccho Cardoso-SE:  informações verificadas quanto
ao período de 2007 a 2014, o que viabilizou a realização da análise de grande parte do período
contributivo  dos  profissionais  de  educação  (rede  pública)  da  municipalidade.  O  CNIS  dos
professores de Graccho Cardoso-SE apresentou, em sua maioria,  muitos meses zerados; o ente
municipal deixou de informar o 13.º Salário (e alguns casos isolados de Auxílio Transporte) ao
longo do período contributivo (tais componentes não foram considerados para efeito do cálculo
do salário de contribuição, gerando significativo prejuízo aos beneficiários/professores); foram
realizadas estimativas para os períodos zerados ou não informados no CNIS; estimativas essas
baseadas  em  remunerações  de  períodos  próximos  informados,  buscando-se  identificar,  por
aproximação,  o valor  real  (quanto  aos  meses  zerados,  optou-se  por  igual  método,  à  exceção
daqueles professores com vários “anos zerados”: aqui, estimou-se com base nas remunerações de
docentes com a mesma data de admissão e aos valores de salário mínimo do ano respectivo – fls.
928-1056 - volume V do IC digitalizado - anexo). É de se notar, enfim, que a municipalidade,
pelos dados apurados,  deixou de informar (impactando no Cadastro Nacional de Informações
Sociais   -  CNIS),  remuneração  de  professoras  e  professores  no  total  de  R$  976.547,52
(novecentos  e  setenta  e  seis  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  sete  reais  com  cinquenta  e  dois
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centavos),  implicando, pois,  débito para com a Previdência Social no valor de  R$ 214.840,45
(duzentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta reais com quarenta e cinco centavos).

IV – Município de General Maynard-SE:  informações verificadas quanto
ao período de 2009 a 2015, o que viabilizou a realização da análise de pequena parte do período
contributivo  dos  profissionais  de  educação  (rede  pública)  da  municipalidade.  O  CNIS  dos
professores  de  General  Maynard-SE  apresentou,  em  sua  maioria,  poucos  meses  zerados;  a
principal particularidade encontrada foi a ausência de contribuição – período trabalhado e não
informado ao INSS (não houve repasse;    havia professores com períodos não informados
que variavam entre 2 e 19 anos  , sendo necessário a realização de uma terceira planilha para
“período não informado”);  outra característica encontrada foi a existência de mais de um vínculo
empregatício descrito no CNIS, além do original (estes funcionavam como um complemento ao
vínculo real, descrevendo períodos ausentes naquele); alguns professores apresentaram, também,
o CBO incorreto (como consequência, o profissional que tenha trabalhado exclusivamente na
função perde o direito à redução – cinco anos -, já que o número cadastrado junto INSS, que
comprova a ocupação do profissional, está irregular); o ente municipal deixou de informar alguns
componentes  salariais  como Regência  de  Classe,  Férias  e  13.º  Salário  ao  longo  do  período
contributivo (tais  componentes não foram considerados  para efeito do cálculo do salário de
contribuição,  gerando  significativo  prejuízo  aos  beneficiários/professores);  foram  realizadas
estimativas para os períodos zerados ou não informados no CNIS; estimativas essas baseadas em
remunerações de períodos próximos informados, buscando-se identificar,  por aproximação, o
valor real (quanto aos meses zerados, optou-se por igual método, à exceção daqueles professores
com vários “anos zerados”: aqui,  estimou-se com base nas remunerações de docentes com a
mesma data de admissão – fls. 1059-1134 - volume VI do IC digitalizado - anexo). É de se notar,
enfim, que a municipalidade, pelos dados apurados, deixou de informar (impactando no Cadastro
Nacional de Informações Sociais  - CNIS), remuneração de professoras e professores no total de
R$ 838.806,98 (oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e seis reais com noventa e oito centavos),
implicando débito para com a Previdência Social no valor de  R$ 184.537,54 (cento e oitenta e
quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais com cinquenta e quatro centavos).

V – Município  de  Brejo  Grande-SE:  informações  verificadas  quanto  ao
período de 2012 a 2015, o que viabilizou a realização da análise de pequena parte do período
contributivo  dos  profissionais  de  educação  (rede  pública)  da  municipalidade.  O  CNIS  dos
professores de Brejo Grande-SE apresentou, em sua maioria, poucos meses zerados; a principal
particularidade encontrada foi a ausência de contribuição – período trabalhado e não informado
ao INSS (não houve repasse;   havia professores com períodos não informados que variavam
entre 3 e 20 anos  ,  sendo necessário a realização de uma terceira planilha para “período não
informado”); outra característica encontrada foi a existência de mais de um vínculo empregatício
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descrito no CNIS, além do original (estes funcionavam como um complemento ao vínculo real,
descrevendo  períodos  ausentes  naquele);  alguns  professores  apresentaram,  também,  o  CBO
incorreto (como consequência, o profissional  que tenha trabalhado exclusivamente na função
perde o direito à redução – cinco anos -, já que o número cadastrado junto INSS, que comprova
a  ocupação  do  profissional,  está  irregular);  o  ente  municipal  deixou  de  informar  alguns
componentes salariais como Gratificação, Férias e 13.º Salário ao longo do período contributivo
(tais componentes não foram considerados para efeito do cálculo do salário de contribuição,
gerando significativo prejuízo aos beneficiários/professores); foram realizadas estimativas para os
períodos zerados ou não informados no CNIS; estimativas essas baseadas em remunerações de
períodos próximos informados, buscando-se identificar, por aproximação, o valor real (quanto
aos meses zerados, optou-se por igual método, à exceção daqueles professores com vários “anos
zerados”:  aqui,  estimou-se  com base  nas  remunerações  de  docentes  com a  mesma  data  de
admissão – fls. 1137-1231 - volume VII do IC digitalizado - anexo). É de se notar, enfim, que a
municipalidade, pelos dados apurados, deixou de informar (impactando no CNIS), remuneração
de professoras e professores no total de R$ 821.707,51 (oitocentos e vinte e um mil, setecentos e

sete  reais  com  cinquenta  e  um  centavos) para  com  a  Previdência  Social  no  valor  de  R$
180.775,65 (cento e oitenta mil, setecentos e setenta e cinco reais com sessenta e cinco centavos).

O  material  elaborado  pelo  SINTESE,  vale  dizer,  resulta  de  comparações
realizadas  a  partir  do  Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais  -  CNIS  e  documentos
financeiros oficiais (Contracheques, Fichas Financeiras e Folhas de Pagamento – que compõem
volumosa  documentação  física,  estando  à  disposição  das  partes,  caso  queiram;  podendo,
inclusive, ser encaminhada a esse DD. Juízo Federal). As comparações identificaram divergências
entre a remuneração recebida pelo(a) professor(a) e a informada ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, bem como remunerações que não foram informadas em determinados períodos.

Outrossim, curial consignar que o Ministério Público Federal, com o objetivo
de solucionar a questão extrajudicialmente, expediu, em fevereiro/2016, RECOMENDAÇÃO
a todas as municipalidades demandadas (Umbaúba-SE: fls. 707-800v; Santa Rosa de Lima-SE:
fls. 927-930v;  Gracco Cardoso-SE: fls. 1058-1061v;  General Maynard-SE: fls. 1136-1139v; e
Brejo Grande-SE: fls. 1232-1235v do IC digitalizado – anexo).

O recomendado pelo MPF foi o seguinte:

“(...)  que  adote,  com  urgência,  as  providências  necessárias  para  que
professores  e  professoras  da  rede  pública,  sob  responsabilidade  da
municipalidade, não sejam prejudicados em seus direitos perante o Regime
Geral da Previdência Social. Deve, em específico:
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I - Elaborar documento oficial1, e apresentá-lo ao Ministério Público Federal em
Sergipe,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  discriminando  os  valores  e  períodos,
professor(a) por professor(a), que devem ser regularizados junto ao Regime Geral da
Previdência  Social,  especialmente  para  fins  de  aposentadoria,  desde  a  data  de
admissão até os dias atuais (para tanto, devem ser analisados os documentos como
Ficha Financeira, Contracheque e Folha de Pagamento);

II  - Proceder  às  retificações  necessárias  por  meio  do  Sistema  Empresa  de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social  (SEFIP),  mediante a
transmissão  de  Guia  de  Recolhimento  do FGTS e  de  Informações  à  Previdência
Social  (GFIP) retificadora, contendo todos os fatos geradores, inclusive aqueles já
informados (nas GFIP's anteriores). A regularização deve ser realizada, mês a mês, a
partir de janeiro de 1999, data da implementação da GFIP. Prazo: 60 dias;

III – Informar à Receita Federal do Brasil (Delegacia da Receita Federal em Aracaju-
SE), via ofício devidamente protocolado, todas as GFIP's retificadas de modo que
os valores devidos sejam lançados e pagos. Prazo: 90 dias (...)”.

As municipalidades, cada qual a sua forma, ao longo dos últimos dois anos,
foram  apresentando  informações,  justificativas  e  relatando  eventuais  medidas  efetivadas
(Umbaúba-SE: fls. 801-803, 804-806, 808-820 e 823-825;  Santa Rosa de Lima-SE: fls. 931-
972 e 976-977; Gracco Cardoso-SE: fls. 1062, 1065-1207 e 1208-1210; General Maynard-SE:
fls. 979;  e Brejo Grande-SE:  esse foi a exceção, pois jamais apresentou resposta, apesar das
inúmeras tentativas efetuadas – fls. 1232, 1242, 1246, 1249 e 1254 do IC digitalizado – anexo). 

O MPF, em maio/2017, e a partir das manifestações apresentadas pelos entes
municipais, solicitou informações à Receita Federal do Brasil (responsável pela arrecadação
tributária, inclusive previdenciária, da União), questionando, em específico, sobre: a) a existência,
ou não, de processos administrativos fiscais no período de 2004 a 2014, cujo fato gerador seja a
divergência de recolhimento a menor de contribuições previdenciárias devidas aos servidores das
respectivas  municipalidades;  b) a  existência,  ou  não,  no  período  acima  mencionado,  de
parcelamentos decorrentes do recolhimento a menor de contribuições previdenciárias devidas
aos servidores das respectivas municipalidades (fls.  1247 do IC digitalizado anexo). A Receita
Federal  apresentou esclarecimentos  (fls.  1251-1253 do IC digitalizado),  os  quais,  porém, não
garantem que os direitos das professoras e professores estão efetivamente assegurados.

Por  fim,  além da necessidade de se  retificar  os equívocos realizados no
passado, este Órgão Ministerial se preocupou em tratar de medidas que impeçam que
isso se repita no presente e no futuro.  Nesse toar, foi  realizada reunião com o  Instituto
1 O ponto de partida deve ser as análises realizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da
Rede Oficial  do Estado de Sergipe  – SINTESE (cópias em anexo),  as quais  precisam ser  confirmadas ou
refutadas, com as devidas justificativas e documentos comprobatórios.
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Nacional do Seguro Social – INSS.  A Autarquia Previdenciária/Assistencial  explicitou que
cada interessado pode, sim, acompanhar se os recolhimentos em seu favor estão sendo efetuados
corretamente, a saber: “(...) cada segurado (professor ou professora, no caso) pode acessar livremente os dados
referentes ao seu CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) previdenciário, onde consta, inclusive, os
vínculos e respectivas remunerações. O segurado pode acessar via site oficial ‘www.inss.gov.br’ (área ‘Meu INSS’);
há, inclusive, um aplicativo específico para uso em smartphone; por fim, quem é correntista da Caixa Econômica
Federal  ou Banco  do Brasil  também tem acesso  aos  dados  via  sistemas/aplicativos  das  próprias  instituições
financeiras.  O  INSS/SE,  consigna,  ainda,  que  há  a  possibilidade  de  as  entidades  que  representam  os
professores/professoras  (como  o  SINTESE,  parte  representante  neste  Inquérito  Civil)  firmarem  acordo  de
cooperação  técnica  com o  INSS.  O INSS,  por  fim,  se  coloca  à  disposição  para  prestar  esclarecimentos  ao
SINTESE” (fls. 1258 do IC digitalizado – anexo). O MPF comunicará o SINTESE a respeito,
postulando ampla e constante divulgação para as professoras e professores.

Logo, como a situação não tem como ser solucionada a contento no âmbito
administrativo,  resta ao MPF a alternativa única de propor a presente Ação Civil Pública em
defesa do necessário respeito às regras constitucionais e legais que garantem a aposentadoria justa
e adequada às educadoras e educadores sergipanos (com “o cálculo dos benefícios considerando-
se os salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente”, bem como a “preservação do valor
real dos benefícios”, dentre outros princípios e diretrizes pertinentes).  

II – AS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A Constituição  da  República  Federativa  do Brasil,  de  1988,  dispõe em seu

artigo  127,  que:  “O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses

sociais e individuais indisponíveis” (Grifou-se). De igual forma, a Lei Complementar 75/93

(Estatuto do Ministério Público da União), sedimenta a atribuição do Ministério Público Federal

em defesa dos direitos à EDUCAÇÃO bem como da SEGURIDADE SOCIAL, como cediço.

A Lei Complementar, de fato, explicita:

(...) Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:

         I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interes-
ses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, den-
tre outros, os seguintes fundamentos e princípios:
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        a) a soberania e a representatividade popular;

        b) os direitos políticos;

        c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil;

        d) a indissolubilidade da União;

        e) a independência e a harmonia dos Poderes da União;

        f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

        g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;

        h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à
administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União;

        

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:

        a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do
poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte;

        b) às finanças públicas;

        c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de refor-
ma agrária e ao sistema financeiro nacional;

        d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e
à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente;

        e) à segurança pública;

         III - a defesa dos seguintes bens e interesses:

        a) o patrimônio nacional;

        b) o patrimônio público e social;

        c) o patrimônio cultural brasileiro;

        d) o meio ambiente;

        e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunida-
des indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso;
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É de bom tom remarcar que o caso em exame envolve a necessidade de que

professoras  e  professores  da  rede pública  sergipana (indispensáveis  à  efetivação do direito à

educação  de  presentes  e  futuras  gerações)  tenham  observados,  em  seu  favor,  as  regras

constitucionais e legais relativas à seguridade social (notadamente quanto à aposentadoria).

III  –  A  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  e  A

LEGITIMIDADE  DOS  DEMANDADOS  (UNIÃO,  INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e MUNICIPALIDADES) 

A Constituição da República,  artigo 109,  inciso I,  é  taxativa e cristalina no

sentido da competência da Justiça Federal nas causas em que a União bem como suas entidades

autárquicas – no caso o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figurarem na condição de

autoras, rés, assistentes ou opoentes. Neste diapasão, é de se ressaltar que o caso em exame traz à

luz condutas irregulares dos entes municipais demandados que, para além de prejudicar o direito

à aposentadoria de professores e professoras filiados ao Regime Geral da Previdências Social

(RGPS), sob a administração do INSS, impactam significativamente a arrecadação previdenciária

a cargo da Receita Federal do Brasil (União). Com efeito, ao teor do narrado na exposição fática,

depreende-se o não recolhimento aos cofres previdenciários de quantia superior a R$

3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS – valores atualizados até 2016).

É nítida,  por  conseguinte,  tanto a competência  da Justiça Federal  quanto à

legitimidade de todos os demandados (entes federais e municipais).

IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

É impossível falar em direito à educação sem considerar aqueles que são os
responsáveis  diretos  por  sua  implementação: educadoras  e  educadores.  Ao se  atentar  de
forma tão insensível,  ilegal e imoral contra à aposentadoria dos docentes é a própria
educação que está sendo atingida pelo descaso dos públicos administradores.

O  direito  fundamental  à  educação,  como  cediço,  é  tema  afeto  a
inúmeros diplomas legais em todas as órbitas da Federação, objeto, principalmente, da
Constituição da República e de leis nacionais como a que estabelece diretrizes e bases
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para a educação (Lei 9.394/96). O Texto Constitucional, vale frisar, consagra a educação
como direito social fundamental, dispondo sobre ela, dentre outros, nos seguintes artigos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos
desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VII - garantia de padrão de qualidade.”

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  em  inúmeros  de  seus
dispositivos, registra o dever do Poder Público para com a educação. Destaca-se, nesse
contexto, o próprio art. 4º do Estatuto, assim descrito:

“Art.  4º  É dever  da  família,  da  comunidade,  da  sociedade  em geral  e  do  poder
público assegurar,  com absoluta prioridade,  a  efetivação dos direitos  referentes  à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

[...]

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d)destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.”

Outro preceito de ordem constitucional de suma importância na
atual  configuração  do  sistema  normativo  pátrio  é  o  princípio  da  dignidade
humana, a qual está elencada no primeiro artigo da Constituição Federal como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, assim descrito:  

“Art.  1º  A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união  indissolúvel  dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;”

No mais, é importante que seja trazido à baila o fato de que o direito à
educação  além  de  ser  resguardado  no  plano  nacional  como  direito  constitucional
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fundamental social; no âmbito internacional, a República Federativa do Brasil é signatária
do  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  (Decreto  nº
591/1992)2 e do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
em Matéria  de Direitos Econômicos,  Sociais  e  Culturais  -  Protocolo de São Salvador
( 3.321/1999)3, os quais reconhecem que toda pessoa tem o direito à educação, cabendo
registrar  que  quanto  a  tais  diplomas,  seguindo  a  linha  de  pensamento  do  Supremo
Tribunal Federal (STF), eles guardam o  status  de normas supralegais, isso sem descurar
dos  ensinamentos  das  mais  abalizadas  vozes  do  Direito  Internacional  Público  que
propugnam pelo caráter constitucional de tais normas sob o ponto de vista material em
face do quanto preceituado pelo parágrafo segundo do art. 5º da Carta Magna.

Vale  reprisar  que  resguardar  os  direitos  de  educadoras  e  educadores
implica garantir a própria educação de qualidade, de Norte a Sul do Brasil. Ademais, são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição  social,  a  “aposentadoria” (artigo  7.º,  inciso  XXIV,  da  Constituição  da
República). Outrossim, em se tratando de professoras e professores da rede pública,
cabe relembrar que “aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos  e  dos  pensionistas,  observados  critérios  que  preservem o  equilíbrio  financeiro  e  atuarial  e  o
disposto neste artigo”  (artigo 40, “caput”, da CR/88); e que “os servidores abrangidos pelo regime
de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3º e 17: (…) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher”;   (artigo 40, §1.º, inciso III,
alínea  “a”,  da  CR/88);  e   que  “os  requisitos  de  idade  e  de  tempo  de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no
§ 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio” artigo 40, §5.º, da CR/88);

Ora pois, as regras constitucionais a respeito da previdência social
(artigo 201 e 202, da Constituição da República) sedimentam que “é assegurada aposentadoria
no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I - trinta e cinco
anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - sessenta e cinco anos de
idade,  se  homem,  e  sessenta  anos  de  idade,  se  mulher,  reduzido  em  cinco  anos  o  limite  para  os
2Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>. Acesso em: 25.02.2014.
3Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=228560>. Acesso em: 25.02.2014.
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trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar,  nestes  incluídos  o  produtor  rural,  o  garimpeiro  e  o  pescador  artesanal” ;  e  que  “os
requisitos  a  que  se  refere  o  inciso  I  do  parágrafo  anterior  serão
reduzidos  em  cinco  anos,  para  o  professor  que  comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio” (artigo 201, §7.º, incisos I
e II e §8.º, da Constituição da República/88. Os grifos não constam no original).

Tem-se,  em soma,  toda a  regulamentação da  Lei  Orgânica da
Seguridade Social (Lei 8.212/91) que tem por princípios e diretrizes, dentre outros, “o
cálculo  dos  benefícios  considerando-se  os  salários-de-contribuição,  corrigidos
monetariamente”, bem como a “preservação do valor real dos benefícios” (artigo 3.º e
parágrafo  único);  bem  como o  estatuído  pela  Lei  dos  Planos  de  Benefícios  da
Previdência  Social  (Lei  8.213/91)  e  todos  os  seus  regramentos  relacionados  à
aposentadoria  (artigo  42  e  seguintes);  e  ainda,  claro, as  regras  detalhadas  no
Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), inclusive no que se refere à
aposentadoria (artigo 43 e seguintes) e ao salário-de-contribuição (artigo 214 e seguintes).

A  temática  é  tão  sensível  e  considerada  relevante  que  optou  o
legislador em dela tratar (prevendo punição aos infratores)  nas searas da improbidade
administrativa e criminal, como bem demonstram os seguintes dispositivos legais:

É ato de improbidade administrativa:

1) “(...)  que  causa  lesão  ao  erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e
notadamente:  (...)  X -  agir  negligentemente  na  arrecadação  de  tributo  ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público”
(artigo 10, inciso X, da Lei 8.429/92); e

2) “(...) que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade,  e  lealdade  às  instituições,  e  notadamente:  (...)  II  -  retardar  ou
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício” (artigo 11, da Lei);
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É crime:

1) “deixar de repassar  à previdência  social  as  contribuições  recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena - reclusão, de 2
(dois) a 5 (cinco) anos, e multa”;  sendo que  “nas mesmas penas incorre
quem deixar de: recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância
destinada  à  previdência  social  que  tenha  sido  descontada  de  pagamento
efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público”  (artigo 168-A, e
§1.º, inciso I, do Código Penal - DECRETO-LEI 2.848/1940);

2) “Obter,  para  si  ou  para outrem,  vantagem ilícita,  em prejuízo  alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:  Pena -  reclusão,  de  um a cinco anos,  e  multa,  de
quinhentos mil réis a dez contos de réis”; sendo que “a pena aumenta-se de
um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou
de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência”  (artigo
171, e § 3.º, do Código Penal - DECRETO-LEI 2.848/1940);

3) “Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou
bancos  de  dados  da Administração  Pública  com o fim de  obter  vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar dano: Pena - reclusão, de 2
(dois) a 12 (doze) anos, e multa” (artigo 313-A, do Código Penal); e

4) “Suprimir  ou  reduzir  contribuição  social  previdenciária  e  qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir de folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária
segurados  empregado,  empresário,  trabalhador  avulso  ou  trabalhador
autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços - Pena - reclusão, de 2
(dois) a 5 (cinco) anos, e multa”  (artigo 337-A, I, CP - DECRETO-
LEI 2.848/1940);

É imprescindível, pois, que o Poder Judiciário corrija as flagrantes
irregularidades levadas a feito pelos demandados em relação ao caso em debate.
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V)  DA TUTELA DE URGÊNCIA -  A  ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA.  NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

A  previsão de concessão de liminar  está prevista no artigo 12 da  Lei de

Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), que dispõe: “poderá o juiz conceder mandado liminar,

com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Os contornos deste dispositivo

legal devem ser complementados pelo artigo 84, §3.º do Código de Defesa do Consumidor –

CDC, que, disciplinando a antecipação dos efeitos da tutela em sede processual coletiva, sela:

“Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou
não  fazer,  o  juiz  concederá  a  tutela  específica  da  obrigação  ou  determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(…)
§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
após justificação prévia, citado o réu.”

O  novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015,  a seu turno, prevê a

concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou satisfativa (antecipada). Em

ambas as espécies, a possível concessão da medida está sujeita a presença de  “elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo”, conforme  redação  do  artigo  300,  caput, NCPC.  Em  linhas  gerais,  as  tutelas

provisórias de urgência fundamentam-se na fumaça do bom direito e no perigo da demora.

Ocorre,  entretanto,  que a tutela  provisória  antecipada exige o preenchimento de pressuposto

específico: a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (artigo 300, §3º, CPC). No

que  diz  respeito  a  este  último pressuposto,  a  mais  balizada  doutrina  compreende  situações

excepcionais em que é possível (e necessária) a mitigação do referido requisito a fim de proteger a

parte requerente. Não raro ocorrem casos em que, mesmo sendo irreversível a tutela provisória

pleiteada,  o  seu  indeferimento  pode  causar  consequências  extremamente  gravosas  ao

demandante. Não conceder a tutela provisória satisfativa para a efetivação do direito à saúde sob

o escopo da impossibilidade de reversão da decisão antecipatória pode ocasionar, por exemplo, a

consequência irreversível  da morte do requerente.  Igual situação se dá no caso concreto,

porquanto a permanecer a inércia e a atitude irregular do Poder Público, educadoras e

educadores da rede pública sergipana continuarão sendo prejudicados em seu direito

constitucional e legal à aposentadoria de acordo com suas contribuições (e não com base

em informações inverídicas prestadas pelos empregadores – entes municipais).
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Via de consequência, como regra, em razão da urgência e da probabilidade do

direito  da  parte  suplicante,  deve-se  priorizar  o  direito  fundamental  à  efetividade  do  pleito

jurisdicional  em detrimento da  segurança  jurídica  da  parte  ré. Cabe ao julgador  ponderar  os

respectivos valores no caso em concreto de forma a assegurar aquele de maior relevância. A fim

de abrandar os prejuízos da segurança jurídica, é possível exigir uma caução prévia a concessão

da medida (art. 300, §1º), garantindo, assim, uma reparação em pecúnia.

Noutro turno, os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano

ou  o  risco  ao  resultado  útil  do  processo  são  de  observância  obrigatória.  Primeiramente,  a

probabilidade do direito refere-se  à  plausibilidade fática  e jurídica  dos pedidos  invocados  na

exordial. A fumaça do bom direito se refere aos elementos que evidenciem verossimilhança dos

fatos narrados, ou seja, aos fatos que são incontroversos, notórios ou presumíveis, juntamente a

possibilidade de subsunção dos fatos ao ordenamento jurídico pátrio. O  perigo da demora,

pois, justifica-se pela impossibilidade de aguardar o término da demanda para entregar a tutela

jurisdicional,  uma vez que a demora processual certamente acarretará dano irreversível ou de

difícil  reparação  à  parte.  Dessa  forma,  para  concessão  da  tutela  antecipada,  mister  estarem

presentes o relevante fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento

final. Em outras palavras,  devem estar presentes a fumaça do bom direito e o perigo na

demora.  De  qualquer  forma,  também  se  mostrará  que  a  medida  pleiteada,  em  que  pese

reversível, é absolutamente necessária porquanto envolve moradia e a própria dignidade humana.

A um, quanto à fumaça do bom direito, está exaustivamente demonstrada a
partir dos elementos trazidos nesta peça vestibular, embasada nos documentos e informações
que  a  instruem.  Deveras,  é  evidente  a  ilegalidade  conjunta  perpetrada  pela  União  (Receita
Federal), pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelas municipalidades. Afinal, como
explicitado,  municípios  sergipanos,  ao  longo  de  anos,  têm informado  remuneração  a
menor daquela efetivamente paga a professoras e professores da rede pública; com isso,
os  mestres,  quando de  suas  aposentadorias,  receberão  valores  aquém do  que  lhes  é
devido;  além  disso,  há  períodos  em  que  os  empregadores  (municipalidades)  não
informaram nada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no âmbito o Regime
Geral  de Previdências Social  (RGPS) a que são filiados os educadores e educadoras;
esses “períodos zerados” agravam ainda mais a situação, porquanto reduzem o tempo de
contribuição (ou seja, para se aposentar os professores e professoras terão que trabalhar
tempo a mais); há também, casos de o período inicial da vida laboral do professor ou
professora ter iniciado antes daquele informado aos órgãos oficiais; enfim, não raros são
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os episódios em que se descontou determinado valor da remuneração e foi informado
outro,  menor  (caracterizando  apropriação  indébita  previdenciária).  A  União  (Receita
Federal),  a  sua  vez,  como não  fiscaliza  nem confere  as  práticas  municipais,  já  tem
acumulado prejuízo  superior  a  R$ 3.000.000,00  (três  milhões  de reais)  e  a  Autarquia
Previdenciária, por fim, culmina concedendo aposentadorias em valores inadequados (a
menor). Tudo, em nítido desrespeito às regras constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

A dois, o perigo da demora, por sua vez, exsurge do fato de que a cada dia

novas professoras e professores, em qualquer municipalidade sergipana cujos docentes estejam

filiados  ao  Regime  Geral  da  Previdência  Social  (RGPS),  podem  ser  prejudicados  com

aposentadorias  concedidas  em  valores  a  menor,  valendo  reiterar  que  apenas  nos  entes

municipais  analisados  tem-se  que  não  foram  informados  (impactando  no  Cadastro

Nacional de Informações Sociais  - CNIS), remuneração de professoras e professores nos

valores de R$ 9.852.196,60 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e

seis reais com sessenta centavos) = Município de Umbaúba-SE; R$ 2.170.915,77 (dois milhões,

cento e setenta mil, novecentos e quinze reais com setenta e sete centavos) = Município

de  Santa  Rosa  de  Lima-SE; R$  976.547,52  (novecentos  e  setenta  e  seis  mil,  quinhentos  e

quarenta e sete reais com cinquenta e dois centavos) = Município de Graccho Cardoso-SE; R$

838.806,98 (oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e seis reais com noventa e oito centavos) =

Município de General Maynard-SE; e R$ 821.707,51 (oitocentos e vinte e um mil, setecentos e

sete reais com cinquenta e um centavos) = Município de Brejo Grande-SE.

Por sua vez, a reversibilidade da medida pleiteada é superável, porquanto o

postulado almeja  o cumprimento de obrigações  estabelecidas  legal  e  constitucionalmente,  de

modo que, a qualquer momento, eventual decisão judicial pode ser revista sem maiores danos.

E  ainda,  quanto  ao  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao  resultado  útil  do

processo,  reafirma-se, mais uma vez, que    cada novo dia de descaso com as educadoras e

educadores     significa indevido impedimento de fruição de direitos assegurados constitucional e legalmente.

Eis a urgência da providência judicial, sob pena de se   agravar o quadro   ou de

se   chancelar a situação de descontrole multilesiva que tende a se tornar irreversível.
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VI) DOS PEDIDOS LIMINARES

6.1) À luz do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF/SE)
requer, a esse DD. Juízo Federal, que proceda à concessão de tutela provisória de urgência de
natureza satisfativa (antecipada) determinando-se:

6.1.1) à cada uma das municipalidades demandadas (UMBAÚBA-SE,
SANTA ROSA DE LIMA-SE,  GRACCHO CARDOSO-SE,  GENERAL
MAYNARD-SE e BREJO GRANDE-SE) que:

6.1.1.1)  apresentem  relatório  especifico4,  perante  esse  Juízo
Federal, no prazo de 90 (noventa) dias, discriminando os valores e
períodos, professor(a) por professor(a), que devem ser regularizados
junto ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), especialmente
para fins de aposentadoria,  desde a data de admissão até os dias
atuais (para tanto, devem ser analisados os documentos como Ficha
Financeira, Contracheque e Folha de Pagamento, dentre outros);

6.1.1.2) procedam,  após  o  cumprimento  do  item  precedente, às
retificações  necessárias  via  Sistema  Empresa  de  Recolhimento  do
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e Informações à
Previdência  Social  (SEFIP),  ou  outro  que  o  substituta  ou
complemente, mediante a transmissão de Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social  (GFIP) retificadora,
contendo todos os fatos geradores, inclusive aqueles já informados
(nas  GFIP's  anteriores).  A regularização  deve  ser  realizada,  mês  a
mês, a partir de janeiro de 1999, data da implementação da GFIP;

6.1.1.3)  informem,  sucessivamente  após  a  observância  dos  itens
precedentes, à Receita Federal do Brasil  (Delegacia da Receita Federal

em Aracaju-SE), via ofício devidamente protocolado, todas as GFIP's
retificadas de modo que os valores devidos sejam lançados e pagos.

4 O ponto de partida deve ser as análises realizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da
Rede Oficial do Estado de Sergipe – SINTESE (cópias no IC em anexo – digitalizadas), as quais precisam ser
confirmadas ou refutadas, com as devidas justificativas e documentos comprobatórios.
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6.1.2) à UNIÃO (Receita Federal):

6.1.2.1) que, uma vez cumpridas as obrigações pelos entes municipais (itens
precedentes),  realize  o  lançamento  dos  valores  devidos;  ou,  caso  as
municipalidades  não  o  façam  no  prazo  estabelecido,  que  inicie  os
procedimentos fiscais para a devida cobrança dos débitos previdenciários;

6.1.2.2) que,  no prazo de 120 (cento e vinte) dias,  desenvolva modo de
proceder (informatizado ou não) para verificação das informações registradas
(em relação aos educadores e educadoras) por todas as demais municipalidades
sergipanas, elaborando cronograma de atuação a ser apresentado a esse Juízo
Federal, garantindo-se, assim, que não haja perda de arrecadação previdenciária
e menos ainda concessão de aposentadorias com base em valores inverídicos.

6.1.3) ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS):

6.1.3.1) que, uma vez cumpridas as obrigações pelos entes municipais (itens
precedentes),  revise eventuais aposentadorias concedidas, em valores a
menor, a educadoras e educadores sergipanos;

6.1.3.2) que  informe  a  cada  segurado  (professor  ou  professora),
diretamente  ou  por  meio  de  entidade  representativa  da  classe
beneficiária,  que  os  docentes  podem  acessar  livremente  os  dados
referentes  ao  seu  CNIS (Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais)
previdenciário,  onde  consta,  inclusive,  os  vínculos  e  respectivas
remunerações; que podem acessar via  site oficial ‘www.inss.gov.br’ (área ‘Meu
INSS’), havendo, inclusive, um aplicativo específico para uso em smartphone; e
por fim, que quem é correntista  da CEF ou Banco do Brasil  também tem
acesso aos dados via sistemas/aplicativos das próprias instituições financeiras. 

Requer-se,  a  título  cominatório,  a  imposição  de  astreintes5 em  valor  não
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por obrigação eventualmente descumprida pelas partes
demandadas, a ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos, à luz do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

5 Sem prejuízo da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado prático
equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 497, § único, do Novo Código de Processo Civil.
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VII) DOS PEDIDOS DEFINITIVOS

Ao  final,  por  sentença,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  requer  que  sejam
julgados procedentes os pedidos objeto de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa
(antecipada), condenando-se as partes demandadas em caráter definitivo.

VIII) DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Requer-se a designação de audiência de conciliação6, perante esse DD.
Juízo Federal, para fins de possível solução conciliatória para a lide. 

IX) DOS REQUERIMENTOS FINAIS  

Requer, por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO:

10.1) em caso de deferimento dos pedidos antecipatórios e definitivos, como
medida  de efetividade dos  provimentos  judiciais, a  intimação,  em caráter
urgente, dos requeridos nos endereços indicados no preâmbulo desta
exordial, inclusive via fac-símile ou correio eletrônico;

10.2)  a citação dos requeridos para que respondam à vertente demanda no
prazo legal, sob pena de revelia, nos termos da legislação regente;

10.3) a juntada dos documentos digitalizados;

10.4) a produção dos meios de prova em direito admitidos, especialmente a
juntada de documentos, a realização de perícias e inspeções judiciais e a oitiva
de testemunhas que se mostrem úteis à causa.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aracaju-SE, aos 22 dias de março de 2018.

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã em Sergipe

6 O MPF, em virtude da complexidade do caso e quantidade de informações, sugere seja concedido prazo
de 30 (trinta)  dias  para cada demandada apresentar as  informações preliminares,  marcando-se,  para
depois desse lapso temporal, a audiência de conciliação com a presença de todas as partes.
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