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ACÓRDÃO AC - CON Nº  00009/2014 - TCMGO - PLENO 

Processo n° 06989/2014 

Município Niquelândia 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – Aposentadoria compulsória a servidor que contribui para o RGPS. 

Período de Referência 2014 

Consulente Luiz Teixeira Chaves (Prefeito Municipal) 

CPF nº 039.905.241-00 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONTAS. CONSULTA. 1. REQUISITOS DE 
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 2. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 
AFASTAMENTO IMEDIATO. 3. APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA EM 
ATIVIDADE. 4. RPPS. IMPLEMENTAÇÃO. 5. RGPS. VINCULAÇÃO. 6.  
DETERMINAÇÕES. 

1. Conhece-se da consulta que cumpre os requisitos de admissibilidade. 
2. Aposentação imediata do servidor público municipal que completar 70 (setenta) 
anos de idade. 
3. O ato de aposentadoria importa na ruptura do vínculo com a Administração e a 
desvinculação automática do servidor do cargo que ocupava, o qual somente 
poderá ser restabelecido mediante aprovação em novo concurso público, nos 
termos do Acórdão AC nº 5/2013. 
4. O Município não está obrigado a instituir o RPPS caso não possua condições 
orçamentárias, financeiras, administrativas, organizacionais e estruturais para 
implementá-lo adequadamente.  
5. Quando inexistir RPPS, automaticamente, os servidores municipais integrarão 
o RGPS, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.212/1991, assegurando-lhes, 
dessa forma, o direito social e fundamental à previdência social previsto pela 
Constituição Federal. 
6. Determinações. 

 Trata-se de Consulta formulada pelo Excelentíssimo senhor Luiz 

Teixeira Chaves, Prefeito Municipal de Niquelândia, autuada em 28/3/2014, 

pretendendo resposta deste Tribunal de Contas (TCMGO) a propósito do seguinte 

questionamento: 

Q1: Os servidores públicos submetidos ao regime estatutário e vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS estão obrigados à aposentadoria compulsória ao completar 70 
(setenta) anos de idade? 

Q2: Qual procedimento deve ser adotado quando houverem servidores aposentados pelo 
RGPS, mas que continuaram em atividade laboral na administração pública? 

Q3: O município tem o dever de instituir o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (EC 
41/2013)? 
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 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 790/2014-GCSICJ do Conselheiro 

Substituto Irany Júnior, Relator, para: 

I - CONHECER da consulta, pelo cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

II - RESPONDER ao consulente, em decorrência da análise de mérito, 

que: 

a)  Questão nº 1: Sim. A aposentadoria compulsória do servidor 

público, ao completar setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição, decorre de mandamento constitucional (art. 40, II, CF). Portanto, ao 

completar a idade, o servidor não poderá permanecer no desempenho de suas 

atividades, independentemente do regime jurídico (RGPS ou RPPS) a que estiver 

vinculado. 

Sendo assim, cumpre ao gestor municipal determinar ao setor de 

recursos humanos que oriente os servidores vinculados ao RGPS que, ao completar 

a referida idade, requeiram o benefício da aposentadoria junto ao órgão de 

previdência social. Uma vez concedido o benefício, a Administração deverá fazer 

constar no dossiê funcional do servidor a data do respectivo desligamento e 

promover o devido acerto das parcelas vencimentais porventura existentes, tais 

como saldo de salário, décimo terceiro e férias proporcionais etc; 

b) Questão nº 2: Nos termos do Acórdão AC nº 5/2013, o ato de 

aposentadoria importa na ruptura do vínculo com a Administração e a desvinculação 

automática do servidor do cargo que ocupava, conforme já decidido por esta Corte 

na Resolução Consulta nº 0004/10, no Processo nº 16619/09, do Município de 

Pirenópolis, in verbis: 

"... a concessão de aposentadoria ao servidor ou empregado público rompe o vínculo 
jurídico existente entre o servidor e a Administração, o qual somente poderá ser 
restabelecido mediante aprovação em novo concurso público, nos termos da Constituição 

Federal"; 

c) Questão nº 3: O Município não está obrigado a instituir o RPPS caso 

não possua condições orçamentárias, financeiras, administrativas, organizacionais e 

estruturais para implementá-lo adequadamente. No entanto, quando inexistir RPPS, 
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automaticamente, os servidores municipais integrarão o RGPS, nos termos do art. 

12 da Lei Federal nº 8.212/1991, assegurando-lhes, dessa forma, o direito social e 

fundamental à previdência social previsto pela Constituição Federal.; 

III - ENCAMINHAR ao consulente, nos termos do art. 1º, Parágrafo 

Único, Inciso II, da Resolução Administrativa nº 21/2008, cópia do Acórdão AC nº 

5/2013, contendo a manifestação desta Corte, sobre o tema relacionado à questão 

nº 2; 

IV - ENCAMINHAR ao Consulente as cópias deste Acórdão, do 

Relatório e Proposta de Decisão que o fundamenta, nos termos da Lei nº 

15.958/2007 e do Regimento Interno; 

V - DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do art. 101, 

da Lei nº 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários; 

VI - DETERMINAR que, depois de cumpridas as demais formalidades 

de praxe, sejam os presentes autos arquivados. 

 À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, 12/11/2014. 

Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

Votantes: 

Maria Teresa F. Garrido Santos Virmondes Cruvinel 
Conselheira Conselheiro 

Francisco José Ramos Nilo Resende 
Conselheiro Conselheiro 

Daniel Goulart Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Conselheiro Substituto 

Relator 

Presente: Fabrício Macedo Motta, Ministério Público de Contas 
 


