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ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON Nº 00008/2020– TCMGO – PLENO 

 

 

 

 

Processo : 14401/19 

Município : Estrela do Norte 

Poder : Executivo 

Assunto : Consulta 

Consulente : Wagney Silvestre Costa, prefeito 

CPF Consulente : 470.596.561-20 

Representante MPC : Procurador Regis Gonçalves Leite 

Relator : Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

Revisor : Conselheiro Fabrício Macedo Motta 

 

 

 

 

CONSULTA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO 
DO VÍNCULO DO AGENTE APOSENTADO PELO 
RGPS. 1. SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO 
MUNICIPAL APOSENTADO A PARTIR DE 
13/11/2019. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE CARGO, 
EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. 
ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL OU 
RESCISÃO DO CONTRATO. 2. APOSENTADORIA 
ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 
103/2019. DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO SE 
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OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. 
ENTENDIMENTOS DA RC 4/2010, RC 12/2010, 
DO AC-CON 5/2013 E AC-CON 9/2014. 3. 
MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL 
DOS EMPREGADOS PÚBLICOS QUE SE 
APOSENTARAM NO MESMO PERÍODO E 
PERMANECERAM EM ATIVIDADE. INCIDÊNCIA 
DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 6º DA EC 
103/2019. 4. DESCONSTIUIÇÃO DO VÍNCULO. 
CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS E 
PROVENTOS. POSSIBILIDADE NOS LIMITES DO 
ART. 37, §10 DA CF. 
 
 
 
 
 

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos de n.º 14401/19, que 

tratam de consulta formulada pelo Sr. Wagney Silvestre Costa, prefeito do município 

de Estrela do Norte, sobre a possibilidade de manutenção do vínculo com a 

Administração do servidor público municipal efetivo aposentado voluntariamente pelo 

Regime Geral de Previdência Social; 

 

Considerando o voto proferido pelo Conselheiro Revisor, Fabrício 

Macedo Motta; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

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

pelo Revisor: 
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1. Conhecer da presente consulta, vez que preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 31 da LOTCM/GO c/c artigo 199 

do RITCM/GO; 

 

2. No mérito, responder ao consulente que: 

 
2.1. O agente ocupante de cargo ou emprego público que a partir de 

13/11/2019 vier a se aposentar com a utilização de tempo de 

contribuição, decorrente de cargo, emprego ou função pública, 

inclusive pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), perderá o 

vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, implicando sua 

aposentadoria a rescisão do contrato de trabalho ou a cessação do 

seu vínculo funcional, nos termos do artigo 37, §14 da Constituição 

Federal, incluído pela EC n.º 103/2019; 

 

2.2. A aposentadoria do servidor ocupante de cargo público, ocorrida 

anteriormente a 13/11/2019, data de entrada em vigor da EC n.º 

103/2019, nos termos da RC n.º 4/2010, da RC n.º 12/2010, do AC-

CON n.º 5/2013 e do AC-CON n.º 9/2014, importa rompimento do 

vínculo funcional do servidor com a Administração; 

 

2.3. As aposentadorias dos empregados públicos celetistas 

concedidas até o dia 12/11/2019 não encerram automaticamente o 

vínculo com a Administração, desde que tenham permanecido em 

atividade, ao teor da regra de transição inserta no artigo 6º da EC n.º 

103/2019; 
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2.4. O servidor público que, decorrente da concessão de 

aposentadoria, encerrar seu vínculo com a Administração, conforme 

disposto no art. 37, §10 da Constituição Federal, somente poderá 

cumular vencimentos com proventos se provido em cargo em 

comissão ou, nos casos de cargos acumuláveis, se reingressar no 

serviço público após aprovação em concurso público; 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

1.1.1. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

10 de Junho de 2020. 

1.1.2. Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

1.1.3. Relator:. Vasco Cícero Azevedo Jambo 

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

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, 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 José Gustavo 

Athayde. 

1.1.5. Votação: 

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

Fabricio Macedo Motta: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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RELATÓRIO E VOTO N° 277/2020-GFMM 

 

 

Processo : 14401/19 

Município : Estrela do Norte 

Poder : Executivo 

Assunto : Consulta 

Consulente : Wagney Silvestre Costa, prefeito 

CPF Consulente : 470.596.561-20 

Representante MPC : Procurador Regis Gonçalves Leite 

Relator : Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

Revisor : Conselheiro Fabrício Macedo Motta 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

 

Cuida-se de consulta (fls. 1/3) formulada pelo Sr. Wagney Silvestre Costa, prefeito do 

município de Estrela do Norte, sobre a possibilidade de manutenção do vínculo com a 

Administração de servidor público municipal efetivo aposentado voluntariamente pelo 

Regime Geral de Previdência Social. 

Colhidas as manifestações da Secretaria de Atos de Pessoal (Certificado n.º 95/2020) e 

do Ministério Público de Contas (Parecer n.º 619/2020), S. Ex.ª o relator, Conselheiro 

Substituto Maurício Oliveira Azevedo, apresentou a Proposta de Decisão n.º 0025/2020 – 

http://www.tcmgo.tc.br/
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GABMOA, em suma, divergindo parcialmente do parecer ministerial no que tange à 

interpretação da regra versada no art. 6º da EC n.º 103/2019. 

Neste ponto, segundo a relatoria: 

 

[...] toda a aposentadoria concedida, pelo RGPS para ocupante de cargo público, emprego 

público ou função pública, antes de 13/11/2019 tem seu vínculo mantido desde que tenha 

permanecido no cargo, emprego ou função pública, seja por meios administrativos ou judiciais 

ou que, mesmo fora do cargo, emprego ou função, ainda reivindique, por meios reconhecidos 

legalmente, a intenção de continuar, no caso de sua reivindicação ter se iniciado antes do dia 

13/11/2019. 

 

Na sessão Técnico-Administrativa do dia 27.05.2020, após a apresentação de referida 

proposta, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.  

Em se tratando de autos cuja instrução técnica já se encontra concluída, com minudentes 

manifestações da SAP, MPC e do Relator, dispenso a confecção de novo relatório e, ao 

devolver os autos, passo a funcionar como Revisor no presente feito apresentando voto 

divergente1. 

 

VOTO REVISOR 

 

De início, entendo assistir razão ao Ministério Público de Contas quanto à manutenção 

do posicionamento deste Tribunal, firmado e reafirmado nas RC n.os 4/2010 e 12/2010, e nos 

                                                 
1 Art. 51. Na fase de discussão, qualquer Conselheiro ou Conselheiro Substituto convocado ou o representante do 

Ministério Público de Contas poderá pedir vista do processo, justificando o pedido, passando, no caso dos dois 

primeiros, a funcionar como revisor, apresentando seu voto revisor na sessão seguinte, por escrito, bem como 

disponibilizá-lo na rede antes de findo o prazo de publicação da pauta, salvo no caso de acompanhar o voto do 

relator, quando poderá ser proferido oralmente na sessão. - Redação dada pela RA nº 331/2013, art. 1º 

http://www.tcmgo.tc.br/
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AC-CON n.os 5/2013 e AC-CON nº 09/2014, no sentido de que a aposentadoria, ainda que 

pelo regime geral, rompe o vínculo funcional que o servidor estatutário entretinha com a 

Administração. 

Não se trata apenas de discussão doutrinária2 – posto que os estudiosos definem 

aposentadoria como direito/ato que assegura percepção pelo servidor público, na inatividade, 

de determinada remuneração – como, não menos relevante, de questão legal disciplinada 

pelos entes no exercício da prerrogativa conferida pelo caput do artigo 39 da Constituição de 

1988, de instituírem, no âmbito de suas competências, regime jurídico único e planos de 

carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações 

públicas.3 

Embora no âmbito privado não faça sentido que o legislador, em abstrato, estabeleça a 

aposentadoria como causa de extinção do contrato de trabalho – dirigismo contratual 

incompatível com a dinamicidade natural das relações privadas, essencialmente orientadas 

pela busca do desenvolvimento econômico e do lucro - a vacância decorrente da inativação 

do servidor público volta-se à eficiência do serviço público, à moralidade, à supremacia do 

interesse público, à legalidade. Não é difícil enxergar as vantagens da renovação dos quadros, 

sua oxigenação oriunda do recrutamento de novos agentes, essencial para o amadurecimento 

institucional. Pela mesma razão, no âmbito privado é possível que se encerre o vínculo a 

                                                 
2 Nesse sentido, atrelando o ato de aposentadoria à passagem do agente público à inatividade, ilustrativos os 

magistérios de José dos Santos Carvalho Filho, para quem “Aposentadoria é o direito, garantido pela 

Constituição, ao servidor público, de perceber determinada remuneração na inatividade diante da ocorrência de 

certos fatos jurídicos previamente estabelecidos.” (Carvalho Filho. José dos Santos. Manual de direito 

administrativo. 21. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 660); de Diogenes Gasparini, que tratando da 

extinção do vínculo do servidor estatutário com a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, 

observa que a “aposentadoria facultativa ocorre quando, prevista em lei, o servidor público satisfaz todas as 

exigências para a validade do desligamento.” (GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 16. atual. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 305); e Dirley da Cunha, que entende a aposentadoria como “um direito fundamental, de 

natureza social, à inatividade remunerada, assegurado ao servidor em caso de invalidez, idade ou a pedido, se 

satisfeitas, neste último caso, certas condições.” (CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito administrativo. 

8. ed., rev., atual. e ampl., Salvador: Juspodivm, 2009. p. 305). 

3 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 

regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e 

das fundações públicas. (como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI n.º 2.135-4, 

suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do caput do artigo 39 da CF, na redação dada pela EC n.º 19/1998. 

http://www.tcmgo.tc.br/


 
 

 

Rua 68, n.º 727, Centro – Goiânia-GO – CEP: 74 055-100 – Fone/Fax: 3216-6292 – www.tcmgo.tc.br 

 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400008-20-RESULTADO.Docx 

qualquer tempo (ainda que existam reflexos pecuniários relevantes que possam condicionar a 

decisão do empregador), mesmo após a aposentadoria, o que não ocorreria no regime 

estatutário, em razão do consectário constitucional da estabilidade. 

Veja-se que o município (ou qualquer ente federativo) não obriga ninguém a se 

aposentar. O exercício das funções do cargo até que sobrevenha a aposentadoria compulsória 

de que cuida o artigo 40, § 1º, II da CF, constitui um direito do servidor. Entretanto, não é 

menos verdade que a vacância do cargo com a aposentadoria não compromete o direito à 

previdência, que permanece íntegro, não se colhendo na Constituição de 1988 um direito 

fundamental à previdência concomitante com o vínculo funcional.  

Observo que ao fixar os direitos laborais a que faz jus o servidor (artigo 39, § 3º) o 

constituinte não elencou aquele do artigo 7º, I (relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa), fundamento da assertiva de que no âmbito privado a 

aposentadoria não extingue o vínculo laboral, eis que o exercício do direito à aposentadoria 

(que ocorre no âmago de uma relação entre o segurado e o RPPS) não autoriza 

desconstituição automática da relação de trabalho, criação de causa extralegal de extinção do 

contrato. 

O regime de cargo público é essencialmente diferente do regime de emprego público em 

razão da maior vinculação à legalidade, para os cargos, e da sujeição predominante ao direito 

privado, para os empregos4. Não por acaso, os Estatutos dos entes federados (regime legal, 

onde os direitos e deveres dos servidores são definidos na legislação específica) – inclusive o 

do município de Estrela do Norte, consulente – disciplinam a aposentadoria como causa de 

vacância do cargo público (Lei Municipal n.º 318/90, artigo 49, VI). Nesse particular, tanto as 

leis estaduais como as municipais que disciplinam o regime jurídico dos respectivos 

servidores públicos civis se inspiraram na Lei Federal nº 8.112/90. 

 

Disso também tratou a Nota Técnica nº 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS: 

 

                                                 
4 Sobre esse assunto, escrevi com maior profundidade em DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício 

e FERRAZ, Luciano. Servidores Públicos na Constituição de 1988. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

http://www.tcmgo.tc.br/
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VII- DO SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E 

FUNDACIONAL APOSENTADO PELO RGPS E DA SUA PERMANÊNCIA EM 

ATIVIDADE  

91. A Administração Pública Municipal pode reconhecer a necessidade de desligar do seu 

quadro de pessoal o servidor que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS e, não obstante, permaneceu em atividade.  

92. Mas não convém à municipalidade tomar essa decisão sem primeiro distinguir entre o 

servidor público municipal estatutário e o celetista; além disso, é preciso diferençar a 

aposentadoria concedida pelo INSS em razão da mesma atividade no serviço público ou de 

outra atividade.  

93. O primeiro servidor possui um vínculo de natureza institucional, cuja relação estatutária, de 

ordinário, extingue-se pela aposentadoria, que provoca a situação de vacância do cargo 

anteriormente titularizado.  

94. E isso ocorre independentemente de o servidor estar amparado por regime previdenciário 

próprio ou pelo Regime Geral, porque não é consentâneo com os princípios jurídicos da 

Administração Pública brasileira permitir que o servidor estatutário adquira, com a 

aposentadoria, duplo status funcional: ativo e inativo em relação ao mesmo cargo público.  

95. Trata-se de ponto assentado na Orientação Normativa no 2, de 2009, desta Secretaria de 

Políticas de Previdência Social, conforme o teor de seu art. 79: “A concessão de aposentadoria 

ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, determinará a vacância do cargo”.  

96. Quanto ao segundo servidor, o seu vínculo é de natureza contratual e rege-se basicamente 

pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ainda que essa relação jurídica trabalhista sofra 

a influência de algumas normas do direito público, porquanto o empregador é um ente estatal54. 

Para esse empregado público da administração direta, autárquica ou fundacional do município a 

aposentadoria espontânea pelo RGPS não implica ruptura do contrato de trabalho com a 

Administração Municipal, porque o seu regime é o da legislação trabalhista. (grifei) 
 

Nesse sentido, compreendo que a introdução do § 14 no artigo 37, promovida pela EC 

n.º 103/2019, apenas constitucionaliza o entendimento licitamente reproduzido nos vários 

Estatutos dos entes brasileiros: 

 

Art. 37 [....] 

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, 

emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 

rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019) 

 

E, como defende o Ministério Público de Contas, a redação do artigo 6º da Emenda 

somente faz sentido se lida como dirigida aos empregados públicos celetistas, para os quais 

havia uma discussão sobre a possibilidade de permanência de vínculo com a Administração 

Pública Indireta: 

http://www.tcmgo.tc.br/
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Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias 

concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta 

Emenda Constitucional. 

 

Sobre tanto, diz o relator: 

 

No meu sentir, o art. 6º da EC nº 103/2019 não deixa espaço para que se faça distinção que o 

texto na norma constitucional não fez. O referido artigo normativo diz que para os que se 

aposentaram pelo RGPS até o dia 12/11/2019, “o disposto no §14 do art.37 da Constituição da 

República não se aplica”. Quais aposentadorias do RGPS? O §14, do art. 37, da CRFB diz que a 

ruptura do vínculo é para a aposentadoria “decorrente de cargo, emprego ou função pública, 

inclusive do Regime Geral de Previdência Social”. Ou seja, para o §14, do art. 37, da CRFB, 

todo ocupante de cargo público, emprego público ou função pública, ao se aposentar, terá seu 

vínculo com a Administração Pública rompido, seja sua aposentadoria dada pelo RGPS seja 

pelo RPPS. Consequentemente, toda a aposentadoria concedida, pelo RGPS para ocupante de 

cargo público, emprego público ou função pública, antes de 13/11/2019 tem seu vínculo 

mantido desde que tenha permanecido no cargo, emprego ou função pública, seja por meios 

administrativos ou judiciais ou que, mesmo fora do cargo, emprego ou função, ainda 

reivindique, por meios reconhecidos legalmente, a intenção de continuar, no caso de sua 

reivindicação ter se iniciado antes do dia 13/11/2019. (grifei) 

 

Permito-me discordar dessa interpretação. Dizer que doravante toda aposentadoria de 

ocupante de cargo público, emprego público ou função pública implicará rompimento do 

vínculo e ressalvar o disposto no artigo 6º da Emenda não autoriza concluir que todos que até 

aqui se aposentaram no RGPS e permaneceram vinculados à Administração assim 

continuarão. A conclusão não é adequada porque nunca houve dúvida a respeito do 

encerramento do vínculo do servidor estatutário, ocupante de cargo público,  notadamente 

diante da existência de regra legal expressa (como existente no município e Estrela do Norte e 

em praticamente todos os demais entes que, como a experiência sugere, se inspiraram na Lei 

Federal nº 8.112/90). A conclusão proposta desconsiderar o Estatuto (editado em obediência 

ao disposto no artigo 39 da CF, segundo competência privativa atribuída ao chefe do 

Executivo pelo artigo 61, II, c), ferimento da legalidade e legitimidade por superveniência de 

entendimento novo. 

http://www.tcmgo.tc.br/
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Relembro que o Estatuto não veiculou qualquer ilegalidade, tampouco contrariou a 

Constituição (antes, nela se amparou), de sorte que a tentativa de validar administrativamente 

a prorrogação do vínculo do estatutário após o advento da aposentadoria importaria flagrante 

inconstitucionalidade.  

Insisto: quais as disposições legais ou da Constituição Federal, ao tempo das 

aposentadorias dos servidores a que alude o consulente, foram contrariadas com a passagem 

destes à inatividade? E de outro lado, que disposições, legais ou constitucionais, autorizariam 

o município, nestes mesmos atos, a manter o vínculo funcional dos aposentados em questão? 

Demais disso, não vejo relação do entendimento proposto com a negativa de 

seguimento da Reclamação STF n.º 36983, relator Min. Edson Fachin, em virtude da ausência 

de pertinência temática estrita. A negativa de seguimento não pode ter o condão de trazer às 

relações estatutárias legitimamente constituídas – jamais apontadas como contrárias à 

disciplina constitucional – a incidência do citado dispositivo da EC n.º 103/2019, de nenhuma 

repercussão nos vínculos estatutários, como instituidor de uma espécie de 

inconstitucionalidade retroativa por reforma. Ao contrário, os demais precedentes do Supremo 

Tribunal Federal citados no Certificado nº 095/20 (ADI 1721-3 e 1770-4) se referem a 

empregos públicos, não a cargos públicos, sujeitos a regime estatutário. 

Entendimento oposto poderia consagrar afronta à isonomia: aqueles que por ventura 

houvessem logrado administrativamente – o que só se conceberia acontecer, na espécie, se 

houvesse a pedido do interessado e após decisão da autoridade jurisdicionada em franca 

contrariedade à lei – permanecer vinculados à Administração enquanto aposentados pelo 

RPPS, conviveriam com todos os demais servidores que cônscios de seus direitos funcionais, 

foram levados à inatividade após aposentação. 

A tese centraI não se confunde, por certo, com eventuais decisões judiciais 

desfavoráveis ao município –  ainda que contrárias ao Estatuto, doutrina e ao entendimento 

consolidado do TCMGO. Decisões judiciais devem ser cumpridas e impugnadas nos meios 

legais, descabendo à Consulta tratar de excepcionalidades tais. Quero com isso afirmar que a 

eventual obtenção por determinados servidores, no legítimo exercício da busca da tutela 

jurisdicional, de decisões favoráveis à manutenção dos vínculos que entretinham com a 
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Administração, não autoriza a desconstituição indistinta de todas as relações jurídicas 

firmadas sob a égide dos citados regramentos, muito menos a extensão ao conjunto dos 

agentes públicos do que foi decidido em casos singulares. Em suma, decisões dessa espécie, 

não repercutem no entendimento firmado sobre a matéria neste TCMGO. 

Eis porque, em sucintas razões, acompanho o posicionamento do Ministério Público de 

Contas, entendendo que os novos regramentos da aposentadoria no setor público não 

transformaram quer a natureza, quer os direitos e deveres da relação dos ocupantes de 

cargos públicos na Administração do município. 

Diante do exposto, voto no sentido de que seja adotado o Acórdão que ora submeto à 

deliberação deste Colegiado. 

 

Gabinete do Conselheiro Fabrício Macedo Motta, aos 04 dias de junho de 2020. 

 

FABRÍCIO MACEDO MOTTA 

Conselheiro Revisor 
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