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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00006/2019 

Técnico Administrativa 

  

 

PROCESSO N. : 16178/18 

INTERESSADO : Corumbaíba 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Wísner Araujo de Almeida (Prefeito) 

CPF : 534.066.131-87 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

CONSULTA. CONCESSÃO DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA. SERVIDOR PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA. APOSENTADORIA PELO REGIME 
ESPECIAL CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE, 
SALVO ORDEM EXPRESSA JUDICIAL. 
Em regra, não é possível a concessão de abono de 
permanência a servidor portador de deficiência com 
direito a aposentar-se pelo regime especial constante do 
§4º, I, da DF/88. 
 
 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo n. 

16178/18, que tratam sobre consulta formulada pelo Exmo. Sr. Wísner Araujo de 

Almeida, Prefeito do Município de Corumbaíba, solicitando posicionamento deste 

Tribunal acerca da possibilidade de concessão de abono de permanência a servidor 

portador de deficiência com o direito a se aposentar pelo regime especial 

constitucional. 

Considerando a Proposta de Decisão n. 71/2019-GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

http://www.tcm.go.gov.br/


                                     
_______________________________________________________________ 

 

 Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br  

2 

Fls. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1.  Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2.   Responder o questionamento do consulente que, tendo o servidor 

portador de deficiência o direito de aposentar-se pelo regime especial constitucional 

de que trata o art. 40, §4º, I, da Constituição Federal, e tendo este decidido 

permanecer em atividade no serviço público municipal, não é possível que a ele 

seja realizado o pagamento de abono de permanência de que trata o §19 do art. 

40 da CF/88, salvo decisão judicial expressa em contrário, conforme disposto na IN-

SPPS n. 02/14, do MPS. 

3.  Informar ao consulente que: 

3.1 atualmente é necessária ordem concedida pelo STF, pela via de 

mandado de injunção, para que os servidores portadores de deficiência se aposentem 

com base em requisitos e critérios diferenciados (com fundamento no art. 40, §4º, I, da 

Constituição Federal), utilizando-se subsidiariamente a LC n. 142/2013. 

3.2 está incluída no calendário de julgamento do Supremo Tribunal Federal, 

previsto para 22 de maio de 2019, a Proposta de Súmula Vinculante n. 118 que 

objetiva a inclusão dos servidores com deficiência no texto da Súmula Vinculante n. 

33, a qual passaria a permitir, enquanto não fosse editada lei complementar sobre o 

assunto, a aplicação ao servidor público, no que coubesse, das regras do regime 

geral da previdência social sobre aposentadoria especial. 

4.  Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

24 de abril de 2019. 
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Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa 

Garrido Santos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 

Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 71/2019 – GABVJ 

 

PROCESSO N. : 16178/18 

INTERESSADO : Corumbaíba 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Wísner Araujo de Almeida (Prefeito) 

CPF : 534.066.131-87 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Wísner Araujo de Almeida, Prefeito do Município de Corumbaíba, solicitando 

posicionamento deste Tribunal acerca da possibilidade de concessão de abono de 

permanência a servidor portador de deficiência com o direito a se aposentar pelo 

regime especial constitucional. 

2. Vieram os autos instruídos com o parecer jurídico de fls. 2/3. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho n. 627/2018 - GABVJ (fl. 4), foram 

os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de que 

esta informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria 

semelhante. 

4. Neste sentido, a Divisão de Documentação e Biblioteca informou, nos 

termos do Despacho n. 261/2018 (fl. 8), o Acórdão Consulta n. 00013/16, do Pleno 

deste Tribunal, relacionado ao questionamento contido nos autos. 

5. Em virtude de ter constatado que não há manifestação desta Corte de 

Contas acerca da matéria questionada, a relatoria, mediante o Despacho n. 829/18 
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(fls. 8), encaminhou os autos à Secretaria de Atos de Pessoal para análise técnica 

do feito, nos termos regimentalmente definidos. 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta exarou o 

Certificado n. 0051/2019 (fls. 9/12), mediante o qual manifestou-se nos termos 

abaixo transcritos: 

(...) 

2.1 - Da admissibilidade   

São requisitos da consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do 
regimento interno:  

a) legitimidade ativa;  
b) a indicação precisa do seu objeto;  
c) estar redigida de forma articulada;  
d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou 

jurídica da autoridade consulente;   
e) versar sobre tese jurídica abstrata; 
f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

A consulta contém a indicação de seu objeto, está redigida de forma articulada, 
foi devidamente instruída com o parecer jurídico e não existe manifestação prévia do 
TCMGO sobre o tema.  

Ainda, conforme previsto no art. 31, inciso I, da LOTCM, prefeito é parte 
legítima para efetuar consultas nesta Corte de Contas.  

Diante disso, a SAP manifesta-se pelo CONHECIMENTO da consulta.  

Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 

 

2.2 - Do mérito  

O consulente pleiteia que esta Corte se manifeste sobre o seguinte assunto (f. 
1):  

‘CONSULTA acerca “da concessão de abono permanência a servidor com o 
direito a aposentar-se pelo regime especial constitucional (artigo 40, §4°, I, da 
CF) aplicando-se subsidiariamente a LC n° 142/2013”.’   

Preliminarmente, é preciso delimitar qual a base constitucional e legal para a 
concessão do benefício de aposentadoria especial para portadores de deficiência. 
Nesse sentido o §4° do art. 40 da CF/88 traz o seguinte: 

“§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de 
servidores: 

I -  portadores de deficiência; 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400006-19-resultado.docx 
3 

Fls. 

II -  que exerçam atividades de risco; 

III -  cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (grifou-se) 

A Constituição Federal autorizou a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadorias aos servidores portadores de 
deficiência, entretanto, a condicionou à edição de uma lei complementar que a 
regulamente, lei esta que, até a presente data, não foi criada. 

A Lei n° 9717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o 
funcionamento dos regimes próprios de previdência, proíbe a concessão de 
aposentadoria especial nos termos do §4 do art. 40 da CF/88 até que lei 
complementar discipline a matéria, vejamos: 

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 
Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos 
dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição 
Federal. 

Parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos 
termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei 
complementar federal discipline a matéria.” (grifou-se) 

Embora não editada lei complementar que regulamente a matéria, o Supremo 
Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 33, pacificando sua jurisprudência de 
autorizar a aplicação das regras do regime geral da previdência social sobre a 
aposentadoria especial dos servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

Todavia, a aposentadoria do servidor público com deficiência não foi 
contemplada pela súmula vinculante nº 33 do STF, a qual determina: 

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da 
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, 
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar 

específica”. (grifou-se) 

Ou seja, apenas as atividades exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física é que estão amparadas pelo regramento 
sumulado, o qual nada diz sobre o inciso I do §4° do art. 40 da CF/88, que autoriza a 
aposentadoria especial para portadores de deficiência. 

A competência para legislar sobre Previdência Social é concorrente entre os 
entes federativos (art. 24, XII c/c art. 30, I e II, todos da CF), contudo incumbe à União 
a edição de normas gerais (art. 24, §2º da CF). 

Nesta qualidade, a Lei Federal n. 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais 
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
entes federativos, em seu art. 9º, delegou ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social da União a regulamentação dos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS), vejamos: 

“Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e 
Assistência Social: 

I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se refere o 
art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei; 

II - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes 
gerais previstos nesta Lei. 

III - a apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de 
penalidades, por órgão próprio, nos casos previstos no art. 8º desta Lei. 

Parágrafo único.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
prestarão ao Ministério da Previdência e Assistência Social, quando solicitados, 
informações sobre regime próprio de previdência social e fundo previdenciário 
previsto no art. 6o desta Lei.” (grifou-se) 

No âmbito do antigo Ministério da Previdência Social foi editada a IN-SPPS n° 
02/14, que assim prevê: 

“Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre parâmetros e diretrizes gerais 
para fins de análise do direito à concessão das aposentadorias voluntárias 
previstas nas alíneas a e b do inciso III do § 1º do art. 40 da constituição 
Federal, com requisitos e critérios diferenciados de que trata o §4º, inciso I, 
desse artigo, nos casos em que os servidores públicos com deficiência, filiados 
aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, estejam amparados por ordem concedida 
em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal, que determine 
a aplicação analógica da Lei Complementar nº 142, de 8 e maio de 2013.” 

(grifou-se) 

Como se depreende do art. 1° da IN-SPPS n° 02/14, a aplicação subsidiária da 
LC n° 142/13 aos servidores portadores de deficiência, abrangidos pelos regimes 
próprios de previdência social dos municípios, não é automática, depende de amparo 
de ordem concedida em Mandado de Injunção pelo STF.  

A jurisprudência no âmbito do STF é pacífica no sentido de estender aos 
servidores públicos com deficiência as benesses da LC n° 142/13 e do artigo 57 da 
Lei n° 8213/91 até que seja regulamentado o art. 40, §4°, I da CF/88, no entanto, 
essas decisões não possuem eficácia erga omnes, pois emanadas na via do 

mandado de injunção, instrumento processual com eficácia entre as partes. 

Embora seja razoável a hermenêutica trazida no §12, artigo 40, da CF/88 com 
vistas à aplicar as normas do Regime Geral de Previdência Social no que couber, até 
o presente momento não há regulamentação da matéria capaz de permitir a 
aplicabilidade pela administração pública da LC n° 142/13 e artigo 57 da Lei 8.213/91 
na análise da aposentadoria do servidor com deficiência, salvo, em cumprindo a 
ordem judicial, haja vista o princípio da legalidade. 

Por todo o exposto acima, para que o servidor municipal - abrangido pelo 
regime próprio de previdência social e portador de deficiência - possa se aposentar 
pela regra do art. 40, §4°, I da CF/88 utilizando-se subsidiariamente a LC n° 142/13, 
necessário que ele esteja amparado por ordem concedida em Mandado de Injunção 
pelo STF. 

Uma vez delimitado a base constitucional e legal para aposentadoria especial 
pelos servidores portadores de deficiência, devemos analisar se, caso estes possuam 
o direito a se aposentarem pela regra do art. 40, §4°, I da CF/88, ou seja, possuam o 
amparo de ordem concedida em Mandado de Injunção pelo STF, e queiram continuar 
em atividade no serviço público municipal, teriam eles direito à concessão do Abono 
de Permanência? 
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Para responder esta questão é necessário a leitura do art. 14 da IN-SPPS n° 
02/141, o qual assim dispõe: 

“Art. 14. Salvo decisão judicial expressa em contrário, esta Instrução 

Normativa não será aplicada para: 

(...) 

III - fundamentar o pagamento de abono de permanência de que trata o §19 
do art. 40 da Constituição Federal;” 

Ou seja, mesmo que um servidor público portador de deficiência tenha o direito 
de se aposentar pela regra do art. 40, §4°, I da CF/88, utilizando-se subsidiariamente 
a LC n° 142/13, amparado por ordem concedida em Mandado de Injunção proferida 
pelo STF, e decida permanecer em atividade no serviço público, este só possuí direito 
ao pagamento de abono de permanência, de que trata o §19 do art. 40 da CF/88, 
caso exista decisão judicial expressa nesse sentido. 

Por último, é necessário fazer um comentário sobre o posicionamento do 
Parecer da Assessoria Jurídica da municipalidade (f. 2/3), o qual assim concluí: 

“Porém entendo possível a concessão de Abono de Permanência nos termos 
previstos junto a Orientação Normativa SRH/MPOG n. 10/10, que prevê a 
possibilidade de concessão do abono de permanência aos servidores públicos 
detentores do direito à aposentadoria especial, desde que cumpridos os 
requisitos previstos em seu artigo 8°.” 

Não assiste razão à assessoria jurídica do Município. 

A ON SRH/MPOG n° 10/10 se refere exclusivamente aos servidores públicos 
federais portadores de Mandado de Injunção, não possui validade para os 
servidores públicos municipais, senão, vejamos o art. 1° de tal Orientação Normativa: 

“Art. 1º Esta Orientação Normativa uniformiza, no âmbito do Sistema de 
Pessoal Civil da União - SIPEC, os procedimentos relacionados à concessão 
de aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, de que trata o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao servidor 
público federal amparado por decisão em Mandado de Injunção julgado 
pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifou-se) 

Assim sendo, não há em que se falar da utilização da ON SRH/MPOG n° 10/10 
no âmbito do serviço público municipal. 

 

III – CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, esta Secretaria se manifesta no sentido de que:  

I.  seja CONHECIDA a presente consulta, uma vez preenchidos os 
pressupostos legais de admissibilidade, previstos nos artigos 199 e 200 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas;   

II. no mérito, seja RESPONDIDO ao consultante que: 

                                                           
1 A qual Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito dos servidores públicos com 

deficiência, amparados por ordem concedida em Mandado de Injunção, à aposentadoria com 

requisitos e critérios diferenciados de que trata o §4º, inciso I, do art. 40 da CF/88. 
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a) é preciso de amparo de ordem concedida em Mandado de Injunção 
pelo STF para que servidores portadores de deficiência, abrangidos pelos regimes 
próprios de previdência social dos municípios, possam se aposentar pela regra do art. 
40, §4°, I da CF/88, utilizando-se subsidiariamente a LC n° 142/13; 

b) e, caso servidor portador de deficiência tenha ordem concedida em 
Mandado de Injunção pelo STF, mesmo que decida permanecer em atividade no 
serviço público municipal, não possui direito ao pagamento de abono de 
permanência, de que trata o §19 do art. 40 da CF/88, salvo decisão judicial expressa 
em contrário, conforme disposto na IN-SPPS n° 02/14. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 899/2019 (fls. 

13/14), corroborou os termos da manifestação da Especializada, acrescentando o 

que se segue: 

(...) 

a) Da admissibilidade da consulta 

O Ministério Público de Contas consente com a Unidade Técnica quanto à 
admissibilidade da Consulta, pois estão preenchidos os requisitos estipulados pelo art. 
31, §1º, da Lei Orgânica do TCM/GO, quais sejam: a) indicação precisa de seu objeto, 
consistente na indagação a respeito do pagamento de abono de permanência a servidor 
deficiente com direito à aposentadoria especial; b) juntada de parecer jurídico que 
enfrentou os questionamentos, fls. 02/03. Além disso, a Consulta foi encaminhada pelo 
Prefeito Municipal, autoridade competente, ao teor do art. 31, I, da citada lei. 

 

b) Da impossibilidade do pagamento de abono de permanência ao servidor com 
direito a se aposentar pelo regime especial constitucional (art. 40, §4º, I, da CF) 

O Ministério Público de Contas converge com a Especializada com relação à 
impossibilidade de pagamento do abono de permanência aos servidores que tenham o 
direito à aposentadoria especial em decorrência da condição de portadores de 
deficiência, nos termos previstos pelo art. 40, §4º, da Constituição Federal. 

Inicialmente, cabe discorrer a respeito da competência para legislar a respeito de 
Direito Previdenciário. Nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, a 
competência para legislar sobre previdência social é concorrente entre a União e os 
Estados. Também os Municípios podem legislar a respeito, com base no art. 30, I e II, 
desde que respeitadas as normas gerais. 

O § 1º, do art. 24, da Constituição Federal, dispõe que: No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Com 
base nesse dispositivo constitucional foi editada a lei federal nº 9.717/98, cujo teor versa 
sobre normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal. 

A lei supracitada, em seu art. 5º, veda a concessão de aposentadoria especial, 
enquanto não editada a Lei Complementar exigida pelo art. 40, §4º, da Constituição 
Federal. Em que pese a restrição legal, a mora do Presidente da República no 
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encaminhamento do projeto de lei atinente às aposentadorias especiais dos servidores 
públicos ensejou a atuação do STF para concretização desse direito. Outrossim, no que 
se refere à aposentadoria dos servidores portadores de deficiência, a jurisprudência está 
farta de julgados com a ordem para aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 
142/2013, que regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, 
segurada do Regime Geral da Previdência Social. 

 Diante desse cenário jurisprudencial, em cumprimento ao art. 9º, II, da Lei 
Federal nº 9.717/98, o então Ministério da Previdência Social editou a IN-SPPS nº 02/14, 
cujo art. 14 estipula, em seu inciso III, que, salvo decisão judicial expressa em contrário, 
esta Instrução Normativa não será aplicada para fundamentar o pagamento de abono de 
permanência de que trata o § 19, do art. 40, da Constituição Federal. 

Assim, conquanto o servidor obtenha, pela via judicial, o direito de se aposentar 
com requisitos e critérios diferenciados, conforme o art. 40, §4º, I, da Constituição 
Federal, mediante a aplicação subsidiária da LC nº 142/13, tal situação não abarca 
também o instituto previsto pelo § 19, do art. 40, da Magna Carta, exceto se a própria 
ordem concedida em sede de mandado de injunção conferir tanto o direito à 
aposentadoria quanto o direito ao abono de permanência. 

Ante o exposto, opina este órgão ministerial pelo conhecimento e processamento 
da presente Consulta, para responder ao consulente que: 

a) é preciso de amparo em ordem concedida pelo STF, pela via do mandado de 
injunção, para que os servidores portadores de deficiência se aposentem com base em 
requisitos e critérios diferenciados, conforme o art. 40, §4º, I, da Constituição Federal, 
mediante a aplicação subsidiária da LC nº 142/2013; 

b) em regra não é possível o pagamento do abono de permanência aos 
servidores que obtenham, pela via judicial, o direito de se aposentar com requisitos e 
critérios diferenciados, nos termos do art. 40, §4º, I, do texto constitucional, exceto se a 
ordem concedida em mandado de injunção conferir ao servidor também o direito de que 
trata o § 19, do art. 40, da Constituição Federal. 

 

8. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

9. Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: 

possui legitimidade ativa contida no previstos no inciso I do art. 199 do Regimento 

Interno deste Tribunal (Prefeito do Município de Corumbaíba); contém a indicação 

precisa do seu objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de assistência 

jurídica da autoridade consulente; e o objeto consultado esta compreendido no rol de 

competência deste Tribunal. 
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10. Ademais, constata-se que a matéria consultada não possui nítido 

caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não incorrendo, 

portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno desta Corte 

de Contas. 

11. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 

II – DO MÉRITO 

12. A consulta em análise versa sobre a possibilidade de concessão de 

abono permanência a servidor com o direito a aposentar-se pelo regime especial 

constitucional (artigo 40, §4°, I, da CF) aplicando-se subsidiariamente a LC n. 

142/2013.  

13. Em análise aos autos, esta relatoria verificou que a manifestação da 

Secretaria de Atos de Pessoal, emitida no Certificado n. 0051/19, e da Procuradoria 

de Contas, explanada no Parecer n. 899/2019, convergem e baseiam-se nos 

mesmos fundamentos legais, logo, se tornando desnecessário reexibir os mesmos 

argumentos. 

14. Das referidas análises, destaca-se, primeiramente, que a matéria 

envolve os servidores vinculados a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). 

15. Conforme bem assentado na instrução processual, atendendo à 

determinação contida na Lei Federal n. 9.717/98, que estabelece regras gerais para 

a organização e funcionamento dos RPPS’s e delegou, no art. 9º, inciso II, ao 

Ministério da Previdência e Assistência Social o estabelecimento dos parâmetros e 

das diretrizes gerais previstos naquela Lei, foi editada a Instrução Normativa SPPS 

n. 02/2014 do MPS. 

16. Da mencionada Normativa depreende-se que os servidores públicos 

portadores de deficiência, vinculados aos RPPS’s – inclusive municipais, para 

obterem o direito à concessão de aposentadorias com requisitos e critérios 
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diferenciados de que trata o §4º, inciso I, do artigo 40 da Constituição Federal, 

devem ser amparados por ordem concedida em Mandado de Injunção do Supremo 

Tribunal Federal, que determine a aplicação analógica da Lei Complementar n. 142, 

de 8 e maio de 2013. 

17. A Secretaria de Recursos e o Ministério Público de Contas sugeriram a 

inclusão desse ponto na resposta da presente consulta. Ocorre que tal ponto 

extrapola a dúvida do consulente, cujo teor parte do pressuposto de que tais 

circunstâncias já teriam ocorrido.  

18. Dessa forma, sendo escopo da consulta apenas a possibilidade do 

pagamento de abono de permanência para os tais servidores, a relatoria entende 

que o ponto deve constar como informação, no sentido de orientar os jurisdicionados 

quanto à matéria.   

19. Importa salientar, além do que fora exposto pela Especializada e 

complementado pelo Parquet de Contas, que tramita no Supremo Tribunal Federal a 

Proposta de Súmula Vinculante n. 118 (PSV 118), com julgamento previsto para 

22/05/19, que objetiva a inclusão dos servidores com deficiência no texto da Súmula 

Vinculante n. 33. Esta prevê aplicação ao servidor público, no que couber, as regras 

do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o 

artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar 

específica. 

20. A alteração permitiria que os servidores portadores de deficiência que 

possuíssem direito à aposentadoria tivessem suas situações diretamente analisadas 

à luz da Lei Complementar n. 142/2013, facilitando o atual tramite de tais 

aposentadorias, vez que dispensaria a exigência de que estes servidores sejam 

amparados por ordem concedida em Mandado de Injunção, pelo STF. 

21. Dando continuidade à análise da Instrução Normativa SPPS n. 02/2014 

do MPS, seu art. 14 prevê a proibição de que aquela norma seja aplicada para 

fundamentar o pagamento de abono de permanência de que trata o §19 do art. 40 
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da Constituição Federal, salvo a existência de decisão judicial expressa em 

contrário. 

22. Esta é exatamente a dúvida apresentada pelo consulente. 

23. Portanto, conclui-se que, o servidor portador de deficiência que possua 

direito de aposentar-se pela regra do art. 40, §4°, I da CF/88, e pretenda permanecer 

em atividade no serviço público, não é possível que a ele seja realizado o 

pagamento de abono de permanência de que trata o §19 do art. 40 da CF/88, 

salvo decisão judicial expressa em contrário, conforme disposto na IN-SPPS n. 

02/14, do MPS. 

24. Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, nos 

termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que 

submeto à sua deliberação. 

25. É a Proposta de Decisão.  

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 10 de abril de 2019.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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