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Estado de Goiás
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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.

DETERMINAÇÓES.

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 vinculo 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 Municipio 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

4112013)? ) (Ift�"
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Vistos,relatadosediscutidosospresentesautosacordamos

ConselheirosintegrantesdoPlenodoTribunaldeContasdosMunicípiosdoEstado

deGoiás,nostermosdaPropostadeDecisãonO790/2014-GCSICJdoConselheiro

SubstitutoIranyJúnior,Relator,para:

I-CONHECERdaconsulta,pelocumprimentodosrequisitosde

admissibilidade,outorgando-lheeficácianormativageral;

II-RESPONDERaoconsulente,emdecorrênciadaanálisedemérito,

que:

a)QuestãonO1:Sim.Aaposentadoriacompulsóriadoservidor

público,aocompletarsetentaanosdeidade,comproventosproporcionaisaotempo

decontribuição,decorredemandamentoconstitucional(art.40,II,CF).Portanto,ao

completaraidade,oservidornãopoderápermanecernodesempenhodesuas

atividades,independentementedoregimejurídico(RGPSouRPPS)aqueestiver

vinculado.

Sendoassim,cumpreaogestormunicipaldeterminaraosetorde

recursoshumanosqueorienteosservidoresvinculadosaoRGPSque,aocompletar

areferidaidade,requeiramobenefíciodaaposentadoriajuntoaoórgãode

previdênciasocial.Umavezconcedidoobenefício,aAdministraçãodeveráfazer

constarnodossiêfuncionaldoservidoradatadorespectivodesligamentoe

promoverodevidoacertodasparcelasvencimentaisporventuraexistentes,tais

comosaldodesalário,décimoterceiroefériasproporcionaisetc;

b)QuestãonO2:NostermosdoAcórdãoACnO5/2013,oatode

aposentadoriaimportanarupturadovínculocomaAdministraçãoeadesvinculação

automáticadoservidordocargoqueocupava,conformejádecididoporestaCorte

naResoluçãoConsultanO0004/10,noProcessonO16619/09,doMunicípiode

Pirenópolis,inverbis:

"...aconcessãodeaposentadoriaaoservidorouempregadopúblicorompeovínculo

jurídicoexistenteentreoservidoreaAdministração,oqualsomentepoderáser

restabelecidomedianteaprovaçãoemnovoconcursopúblico,nostermosdaConstituição

Federal";

c)QuestãonO3:OMunicípionãoestáobrigadoainstituiroRPPScaso

nãopossuacondiçõesorçamentárias,financeiras,administrativas,organizacionaise

estruturaisparaimplementá-loadequadamente.No�tanto,gJJ{lncj0inexistirRPP�

v,....-..I

AC-CONRUA68N.°727-CENTRO-FONE:3216-6260e3216.6261:"QEP:74055-M-�ÂNIA-GO.72
www.tcm.go.gov.br

)

7'



e

e

lO--EstadodeGoiásProcessonO06989/2014

TribunaldeContasdosMunicípiosFIs.

,.,.�;.:z::,':'"''Pleno

automaticamente,osservidoresmunicipaisintegrarãooRGPS,nostermosdoart.

12daLeiFederalnO8.212/1991,assegurando-lhes,dessaforma,odireitosociale

fundamentalàprevidênciasocialprevistopelaConstituiçãoFederal.;

III-ENCAMINHARaoconsulente,nostermosdoart.1°,Parágrafo

Único,IncisoII,daResoluçãoAdministrativanO21/2008,cópiadoAcórdãoACnO

512013,contendoamanifestaçãodestaCorte,sobreotemarelacionadoàquestão

nO2;

IV-ENCAMINHARaoConsulenteascópiasdesteAcórdão,do

RelatórioePropostadeDecisãoqueofundamenta,nostermosdaLeinO

15.958/2007edoRegimentoInterno;

V-DETERMINARapublicaçãodoAcórdão,nostermosdoart.101,

daLeinO15.958/2007,paraquesurtaosefeitoslegaisnecessários;

VI-DETERMINARque,depoisdecumpridasasdemaisformalidades

depraxe,sejamospresentesautosarquivados.

ASuperintendênciadeSecretariaparaasprovidênciascabíveis.

emGoiânia,

TRIBUNALDECONTASDOSMUNiCípIOSDOESTADODEGOlAS,

12NOV2D14

�
t'cD

MariaTeresaF.arridoSantos Conselheira

�
fonorCruvineldeOlivei

Presidente)

Votantes:

_.._-"-�

�
DanielGoulart

Presente:rMinistérioPúblicodeContas

./
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Assunto
Consulta-Aposentadoriacompulsóriaaservidorquecontribuiparao

RGPS.

PeríododeReferência2014

ConsulenteLuizTeixeiraChaves(PrefeitoMunicipal)

CPFnO039.905.241-00

RelatorConselheiroSubstitutoIranyJúnior

PROPOSTADEDECISÃON°790/2014-GCSICJ

JURISDiÇÃOCONSTITUCIONALDE
CONTAS.CONSULTA.1.REQUISITOSDE

ADMISSIBILIDADE.CONHECIMENTO.2.

APOSENTADORIACOMPULSÓRIA.
AFASTAMENTOIMEDIATO.3.

APOSENTADORIA.PERMANÊNCIAEM
ATIVIDADE.4.RPPS.IMPLEMENTAÇÃO.5.
RGPS.VINCULAÇÃO.6.DETERMINAÇÕES.
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compulsóriaaocompletar70(setenta)anosdeidade?2

Q2:Qualprocedimentodeveseradotadoquandohouveremservidores
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PROPOSTADEDECISÃON°790/2014-GCSICJ

Processon°

Município

Órgão

Assunto

PeríododeReferência

Consulente

CPFn°

Relator

06989/2014

Niquelândia

PrefeituraMunicipal

Consulta-AposentadoriacompulsóriaaservidorquecontribuiparaoRGPS.

2014

luizTeixeiraChaves(PrefeitoMunicipal)

039.905.241-00

ConselheiroSubstitutoIranyJúnior

JURISDiÇÃOCONSTITUCIONALDECONTAS.CONSULTA.1.REQUISITOSDE

ADMISSIBILIDADE.CONHECIMENTO.2.APOSENTADORIACOMPULSÓRIA.
AFASTAMENTOIMEDIATO.3.APOSENTADORIA.PERMANtNCIAEM
ATIVIDADE.4.RPPS.IMPLEMENTAÇÃO.5.RGPS.VINCULAÇÃO.6.

DETERMINAÇÕES.

1.Conhece-sedaconsultaquecumpreosrequisitosdeadmissibilidade.

2.Aposentaçãoimediatadoservidorpúblicomunicipalquecompletar70(setenta)

anosdeidade.

3.OatodeaposentadoriaimportanarupturadovínculocomaAdministraçãoea

desvinculaçãoautomáticadoservidordocargoqueocupava,oqualsomente

poderáserrestabelecidomedianteaprovaçãoemnovoconcursopúblico,nos

termosdoAcórdãoACn°5/2013.

4.OMunicipionãoestáobrigadoainstituiroRPPScasonãopossuacondições

orçamentárias,financeiras,administrativas,organizacionaiseestruturaispara

implementá-loadequadamente.

5.QuandoinexistirRPPS,automaticamente,osservidoresmunicipaisintegrarão

oRGPS,nostermosdoart.12daleiFederaln°8.212/1991,assegurando-lhes,

dessaforma,odireitosocialefundamentalàprevidênciasocialprevistopela

ConstituiçãoFederal.

6.Determinações.

I-RELATÓRIO

1.1.DoObjeto

Trata-sedeConsultaformuladapeloExcelentíssimosenhorLuiz

TeixeiraChaves,PrefeitoMunicipaldeNiquelândia,autuadaem28/3/2014,como

objetivodeobterrespostasobrequestionamentosacercadaobrigatoriedadede

afastamentodoservidorseptuagenáriosubmetidoaoRegimeGeraldePrevidência

Social(fls.1/2).

1.2.DosQuestionamentosdaConsulta

Oobjetodaconsultafoiarticuladonaformadasseguintesquestõe�
RUA68N.°727-CENTRO-FONE:3216-6260e3216.6261.CEP:74055.100-GOIÂNIA-GO.wwwtemaoaovbr
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1.2.1.Q1:Osservidorespúblicossubmetidosaoregimeestatutárioevinculados

aoRegimeGeraldePrevidênciaSocial-RGPSestãoobrigadosàaposentadoria

compulsóriaaocompletar70(setenta)anosdeidade?

ProcessonO06989/2014

Fls.

1.2.2.Q2:Qualprocedimentodeveseradotadoquandohouveremservidores

aposentadospeloRGPS,masquecontinuaramematividadelaboralna

administraçãopública?

1.2.3.Q3:OmunicípiotemodeverdeinstituiroRegimePrópriodePrevidência

Social-RPPS(EC41/2013)?

1.3.DaInstruçãoetramitaçãodosautos

3.Aconsultafoiinstruídacontendoainicial,oparecerdaassessoria

ejurídicaecertidãoemitidapeloDepartamentodeRecursosHumanosdoMunicípio
(fls.1/11).

e

1.3.1.DoParecerJurídicodaAssessoriadoConsulente

4.OParecerJurídicoassinadopelosAssessoresJurídicosPedroNunes

Nóbrega,OAB-GOnO4.183,eRodrigoMotaNóbrega,OAB-GOnO22.176(fls.3/10),

manifestaconformesegue:

(...)

Visandootimizaroresultadodesteestudo,importanteindicar,inicialmente,oentendimentode

quedeveoMunicipioinstituiroRegimePrópriodePrevidênciaSocial-RPPS,oquenosso

entenderconstituiúnicoemrelaçãoaoregimeouvínculoestatutárioadotadopelaLei

ComplementarnO19,de20denovembrode2009,porforçadaobrigatoriedadecontidano

artigo40,caput,daConstituiçãoFederal,ficandoassim,apesardaordeminvertidadas

indagações,respondidaaperguntadenO3doDf.,nO018,de27demarçode2014.

Poroutrolado,diantedafundamentaçãoposta,atéqueseinstituooRegimePróprioda

PrevidênciaSocial,oumesmoquenãoofaça,deveaAdministraçãoMunicipaldeNiquelândia

requererjuntoaoRGPS/INSS,seassimentender,naformaprevistanoartigo51daLeinO

8.213,de24dejulhode1991aaposentadoriacompulsóriadeseusservidores,aindaque

submetidosaoregimeestatutário,poispermanecemcomocontribuintesobrigatóriosdo

RegimeGeral.

Caso,oservidornãovenhasatisfazerorequisitodecarência(art.24,seguintesdaLeinO

8.213,de1991)sórestaasuapermanêncianotrabalhoatéoatendimentodosrequisitos

legaisprevistonalegislaçãortromencionada,hajavistaconstituirbeneficiodoRegimeGeral

INSS,compagamentoaseucargo.

Porúltimo,misteresclarecerqueacontinuidadedaatividadelaboraldaquelesquejáse

aposentarampeloregimegeral-oINSS,cujovínculocomoMunicipiosedesfezcoma

transferênciaparaainatividade,constituiburlaaoregularingressonoserviçopúblico,cuja

novainvestiduraemcargoouemprego,porassimentender,dependedeaprovaçãopréviaem

concursopúblicodeprovasoudeprovasetítulos(art.,37,II,CF)

1.3.2.DainformaçãodaDivisãodeDocumentaçãoeBiblioteca�
AC-CONRUA68N.o727-CENTRO-FONE:3216-6260e3216.6261-CEP:74055.100-GOIÂNIA-GO.wwwtem00QOVtlr2
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5. A Divisão de Documentação e Biblioteca, por meio do Despacho nO

29/2014, de 1°/4/2014 (fls. 16), informou a existência de atos deste tribunal

relacionados aos temas "afastamento de servidor ao completar 70 anos" e

"afastamento de servidor aposentado que continua trabalhando" (fls. 13/15). Quanto a

"opção pelo RGPS ou RPPS adequando-se às disposições da Emenda

Constitucional nO 41/03, a Divisão informou que o Tribunal ainda não se manifestou.

Processo n° 06989/2014

Fls.

1.3.3. Da manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal

6. Instada a se manifestar por meio do Despacho nO 333/2014-GCSICJ,

de 1514/2014 (fls. 17/18), a Secretaria de Atos de Pessoal exarou o Certificado nO

1769/2014-SLC, de 30/4/2014(fls. 32/41), com a seguinte conclusão:

e ( ... )

III. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de que seja:

I. efetuado juízo positivo de admissibilidade da consulta, uma vez preenchidos os pressupostos legais

previstos no art. 31 da Lei n° 15.958/2007; e,

II. respondido ao consulente que:

a) é assegurado aos servidores públicos municipais o direito social fundamental ao Regime Próprio de

Previdência Social (RPPS), nos termos do art. 39, S 3° e art. 40 da Constituição Federal;

b) porém, o Município não está obrigado a instituir e criar o RPPS caso não tenha condições

orçamentárias, financeiras, administrativas, organizacionais e estruturais de fazê-lo, diante da

impossibilidade de garantir sua viabilidade económicalfinanceira e equilíbrio económico, financeiro e

atuarial;

c) caso o Municipio deixe de instituir Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), os servidores

públicos municipais automaticamente integrarão o Regime Geral de previdência Social (RGPS), o que

garante cobertura securitária suficiente a atender a garantia constitucional à previdência social (ar!. 7° IV

e ar!. 37 S 3° da Constituição Federal);

e III. encaminhado ao consulente cópia do Acórdão AC-CON n. 00005/13 (f. 19/31) que responde
adequadamente os demais questionamentos da consulta.

Remeta-se o feito ao douto Ministério Público de Contas para o devido sequenciamento.

1.3.4. Da manifestação do Ministério Público de Contas

7. O representante do Ministério Público de Contas corroborou a

manifestação da Unidade Técnica, mediante Parecer nO 3328/2014, de 5/612014 (fls.

42/48).

8. É o Relatório.

II-FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Preliminares �
AC-CON RUA 68 N. ° 727 - CENTRO- FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 - GOIÂNIA - GO. www tem ao oov br 3
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Tribunal de Contas dos Municípios

Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior

2. 1. 1. Da Competência do TCM-GO

Processo n" 06989/2014

Fls.

9. A competência desta Casa está fixada na Lei nO 15.958/07, em seu

artigo 31, caput, a seguir transcrito:

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de

dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe

forem formuladas pelas seguintes autoridades:

10. Cumpre salientar, ainda, que o art. 1°, inciso XXV, do Regimento

Interno do TCMGO (RITCMGO), trata da competência desta Casa acerca da análise

das Consultas a ela dirigidas:

e

Art. 10 Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, compete, nos termos

da Constituição Estadual e na forma estabelecida neste Regimento:

( ... )

xxv - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de

dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria

de sua competência, na forma estabelecida neste Regimento Interno;

2.1.2. Da Competência do Tribunal Pleno

11. Impende destacar que, nos termos do art. 9°, inciso I, alínea "e", do

RITCMGO, é da competência do Tribunal Pleno a deliberação das Consultas

formuladas a esta Corte de Contas:

Art. 90 Compete privativamente ao Tribunal Pleno:

I - deliberar originariamente sobre:

( ... )

e e) consultas formuladas ao Tribunal;

2. 1.3. Da Competência do Conselheiro Substituto

12. Conforme disposição contida no art. 83, inciso IX, c/c � 1°, do

RITCMGO, é da competência do Conselheiro Relator exercer o juízo de

admissibilidade das Consultas dirigidas a este Egrégio Tribunal, vejamos:

Art. 83. Como Relator, compete ao Conselheiro:

( ... )

IX - exercer o juízo de admissibilidade nas consultas e comunicação de irregularidades,

mediante despacho fundamentado;

( ... ).

910 O Auditor, ao presidir a instrução de seus processos, poderá determinar as medidas

previstas neste artigo, bem como nos demais atos instrutórios previstos neste Regimento

Interno e demais aIos normativos do Tribunal. 9
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EstadodeGoiásOOOO9/14
TribunaldeContasdosMunicípios

GabinetedoConselheiroSubstitutoIranyJúnior

13.Ainda,peloart.3°,II,daResoluçãoAdministrativan°232,de

31/8/2011,acompetênciamaterialéprópriadeConselheirosSubstitutos.

Processon°06989/2014

Fls.

14.Noanode2013,foi-meoutorgadacompetênciaparaconhecerdofeito

sobanáliseporforçadoart.5°,parágrafoúnicodaDecisãoNormativanO17/2013,

c/cart.3°eAnexoIdaDecisãoNormativanO018/2012,ambasdesteTribunal.

2.1.4.DaAdmissibilidadedaConsulta

e

15.Quantoàpreliminardeadmissibilidade,tantoaSecretariadeLicitações

eContratosquantooMinistérioPúblicodeContasmanifestaram-sepelo

conhecimentodaconsulta,entendimentoqueadoto,comomanifestonossubtópicos

2.1.4.1e2.1.4.2,aseguir.

2.1.4.1.DosRequisitosSubjetivosdeAdmissibilidade

16.Oartigo31,daLeiEstadualnO15.958/20071estabeleceoscontornos

geraisdaConsultaefixaasautoridadeslegitimadasparasuaformulação:

Art.31.OTribunaldecidirásobreconsultasquantoàdúvidasuscitadanaaplicaçãode

dispositivoslegaiseregulamentaresconcernentesàmatériadesuacompetência,quelhe

foremformuladaspelasseguintesautoridades:

I-GovernadordoEstado,PresidentedaAssembleiaLegislativa,PresidentedeTribunal,

PrefeitoouPresidentedaCâmaraMunicipal;(grifonosso)

2.1.4.2.DosRequisitosObjetivosdeAdmissibilidade

e
17.Osrequisitosmateriaisouobjetivosestãoalinhavadosnosparágrafos

doartigo31,daLOTCMGO,nosseguintestermos:

Art.31

(...)

S1°.Asconsultasdevemconteraindicaçãoprecisadoseuobjeto,serformuladas

articuladamenteeinstruídascomparecerdoórgãodeassistênciatécnicaoujuridicada

autoridadeconsulente.(grifonosso)

S2°.CumulativamentecomosrequisitosdoS1°desteartigo,asautoridadesreferidasnos

incisosIIIeIVdeverãodemonstrarapertinênciatemáticadaconsultaàsrespectivasáreasde

atribuiçãodasinstituiçõesquerepresentam.(grifonosso)

2.1.5.DoDevidoProcessoLegal

18.Oprincípiododevidoprocessolegaléumagarantiaconstitucionale

nãoserelacionaapenascomoprincípiodalegalidade,mastambémcoma

1LeiOrgânicadoTribunaldeContasdosMunicipiosdoEstadodeGoiás.0j)
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.."";)0Ofig"11£ EstadodeGoiás�Jl.j."),
TribunaldeContasdosMunicípios

GabinetedoConselheiroSubstitutoIranyJúnior

legitimidade.Sobessapremissa,configuraoprocessoestruturado,medianteoqual

sematerializaajurisdição,entendidacomopoder,funçãoeatividade.

Processon"06989/2014

Fls.

19.AConsultaemanáliseseguiutodosostrâmiteslegaiseestáem

consonânciacomoprincípiododevidoprocessolegal,poisobedeceaosrequisitos

estabelecidosnosartigos31e32,daLeinO15.958/2007,bemcomoosrequisitos

dosartigos199e200,doRegimentoInternodestaCorte.

2.2.DoMérito

2.2.1.ConsideraçõesGerais

e

20.Cumpreobservar,queaUnidadeTécnica(SAP)eoMinistérioPúblico

deContas(MPC),opinarampeloconhecimentoeadmissibilidadedapresente

Consultadiantedopreenchimentodosrequisitosdispostosnoart.31,daLOTCMGO

(LeinO15.958/2007),bemcomonosartigos199e200,doRITCMGO.

2.2.2.AnálisedaQuestãonO1

Q1:Apesardesubmetidosaoregimeestatutário,estandoaindaosservidorespúblicosmunicipais

sujeitosaoRegimeGeraldaPrevidênciaSocial-RGPSexisteaobrigatoriedadedeafastamento

daquelesquecompletaramouvenhamacompletar70(setenta)anosdeidade?

2.2.2.1.AnálisedoParecerJurídicodoConsulente

21.Opareceristaorientaaoconsulentebaseando-senafundamentação

colacionada,nosentidodequeatéainstituiçãodoRegimePrópriodaPrevidência

eSocialaAdministraçãoMunicipaldeverequererjuntoaoRGPS/INSS,naformado

art.51daLeinO8.213,de24dejulhode1991aaposentadoriacompulsóriadeseus

servidores,mesmoquesubmetidosaoregimeestatutário,umavezque,são

contribuintesdoRegimeGeral.

2.2.2.2.AnálisedasManifestaçõesAnterioresdestaCorte

22.ADivisãodeDocumentaçãoeBiblioteca,arespeitodotemado

questionamentoemtela,apresentouasseguintesementasdedecisõesformuladas

anteriormenteporestaCorte:

RCnO048/06-SantaCruzdeGoiás

EMENTA:Aposentadoriacompulsória,concessãoimediataapósoimplementodaidadelimite

-70anos,proporcionalouintegral.Auxílio-Doença,pagamentodaprimeiraquinzenapelos

cofresmunicipais.Fériasnãoimpedemaconcessãodoauxílio-doença,casocomprov

relaçãodaenfermidadecomoserviçopúblico.CF,art.40,II;art.40,S20;art.201,S5°.
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ti

e

00009/14Processon°0698912014

Fls.

EstadodeGoiás

TribunaldeContasdosMunicípios

GabinetedoConselheiroSubstitutoIranyJúnior

TCM,12.12.06

RCn.O122199-Quirinópolis

EMENTA:Aposentadoriacompulsóriadeservidorpúblico.Proventoscalculados

proporcionalmenteaosanostrabalhados.InaplicabilidadedaLein.o8.213/91.

C.F.,art.40,II.

TCM,22.12.99

RCN°049/96•Nerópolis

EMENTA:Servidorpúblicoquecompletou70(setenta)anosdeidadesemtersidoafastadode

suasfunções.osproventosdaaposentadoriacompulsóriaserãocalculadossobreovalorda

remuneraçãododiaemquecompletou70anos;existeobrigaçãoderecolhimentodoFGTSsó

atéadatadaidadelimite.Atodeaposentadoriacompulsóriacomefeitoretroativoe

encaminhamentoaesteTribunalpararegistro;imediatoafastamentodoservidor;pagamento

dosvaloresdosproventosematraso.

TCM,29.03.96

RCN°120/95•Bonfinópolis

EMENTA:Oservidoraposentadoporidade,juntoaoINSS,podecontinuarexercendosuas

atividadesjuntoàPrefeitura,atéaidadede70anos,épocaemquedeveráseraposentado

compulsoriamente,comproventosproporcionaisaotempodeserviçotrabalhadoapóssua

primeiraaposentadoria,nostermosdoartigo40daConstituiçãoFederal.

TCM,29.12.95

RCN°029/93-PiresdoRio

EMENTA:Somenteoservidortitulardecargoefetivoseráatingidopelaaposentadoria

compulsória,comproventosproporcionaisaotempodeserviçoaoatingiraidadelimite.No

casoemtela,deservidorjáaposentadoportempodeserviço,desempenhandohá10anos

funçãocomissionada,decarátertransitório,nãoháquesefalaremaposentadoria

compulsória,poissóaLeiMunicipalpoderáregulamentartaltipodeaposentadoria.

TCM,24.03.93

RCN°019/93.Joviânia

EMENTA:Oservidoraposentadocompulsoriamentenãopodesercontratadoparacargo

permanenteounomeadoparacargodeprovimentoefetivo,maspoderásernomeadoem

cargodeprovimentoemcomissão,bemcomosercontratadoparaprestarserviçosdenatureza

técnicaespecializada.Aposentadoriacompulsóriaaossetentaanosdeidade.

TCM,10.03.93

23.Comopodemserobservadas,taismanifestaçõestratamsobreotema

"aposentadoriacompulsóriadeservidorpúblicoaocompletar70anosdeidade".No

entanto,deixamumalacunaquantoaofatodosservidoresestaremvinculadosao

RegimeGeraldaPrevidênciaSocial(RGPS),emvirtudedomunicípioaindanãoter

implementadoseuinstitutoprevidenciáriopróprio,emborafiguremsoboregime

jurídicoadministrativo(estatutários).

24.ConvémevidenciarqueasResoluçõesConsultasRCN°049/96;RCN°

120/95;RCN°029/93eRCN°019/93devemserdesconsideradas,poisforam

editadasanteriormenteàEmendaConstitucionalnO20/1998.
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EstadodeGoiásOOOO9/14
TribunaldeContasdosMUnicípios

GabinetedoConselheiroSubstitutoIranyJúnior

ProcessonO06989/2014

Fls.

25.Dessaforma,osnormativosapresentadosnãosãocapazesde

esclareceroquestionamentorealizadopelaautoridademunicipal,configurandoo

vácuonormativoaserpreenchidoporestaConsulta.

2.2.2.3.AnálisedaManifestaçãodaSecretariadeAtosdePessoal

26.ASecretariadeAtosdePessoal,noParecernO1769/2014-SLC,

manifestousobreapossibilidadedeseresponderàquestãopormeiodoAcórdão

AC-COMnO5/2013eResoluçãoRCnO4/2010.

27.AnalisandoamanifestaçãodaEspecializada,verificoqueaelanão

assisterazão,tendo-seemvistaosmotivosestabelecidosnotópicoanterioreque

eosnormativoscitadosrespondemplenamenteosegundoquestionamento,masnão

aoprimeiro,oqualdeveserrespondidoadequadamente.

2.2.2.4.AnálisedaManifestaçãodoMinistérioPúblicodeContas

28.OrepresentantedoMinistérioPúblicodeContas,utilizando-sedo

ParecernO3328/2014(fls.42/48),opinouemconsonânciacomaSecretariadeAtos

dePessoaldaseguintemaneira:

[...]

e

Deinício,desnecessário,penadeinconveniente,alongar-senoqueconcerneaosdois

primeirosquestionamentosdirigidosaestaCasadeContas.

ÉqueconformeexpõeaEspecializada-eantevêoRelator-,oTribunaljásemanifestou
sobreamatéria,calhandodestacaromaisrecenteACÓRDÃOAC.CONN°005/13,quepor
seuturnoremeteàRESOLUÇÃORCN°004110...

Quantoaestes,pois,suficienteoenvioaoConsulentedecópiadojulgadosupra,exatamente

comopropostopelaUnidadeTécnica.

[...]

29.SobreoposicionamentodoMinistérioPúblicodeContas,aexemplodo

quedeclareianalisandoamanifestaçãodaEspecializada,nãovislumbroqueo

encaminhamentodosnormativoscitadossejasuficientepararesponder

adequadamenteaoprimeiroquestionamento,emborasejamapropriadospara

responderaosegundo.

2.2.2.5.AnáliseeConclusõesdoRelator

� AC-CONRUA68N.o727-CENTRO-FONE:3216-6260e3216.6261-CEP:74055-100-GOIÂNIA-GO.wwwtem00aovtJr
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EstadodeGoiásJJOU8/14
TribunaldeContasdosMunicípios

",;;;:;,�:',:;"GabinetedoConselheiroSubstitutoIranyJúnior

30,PararesponderaquestãonO1,deve-seconsiderarotextodoartigoart.

40,S1°,incisoIIdaConstituiçãoFederal(CF),apósoadventodaEmenda

ConstitucionalnO20,de15dedezembrode1998.

Processon°06989/2014

Fls.

CF/1988

e

(...]Art.40.AosservidorestitularesdecargosefetivosdaUnião,dosEstados,doDistrito

FederaledosMunicípios,incluidassuasautarquiasefundações,éasseguradoregimede

previdênciadecarátercontributivoesolidário,mediantecontribuiçãodorespectivoente

público,dosservidoresativoseinatívosedospensionistas,observadoscritériosque

preservemoequilíbriofinanceiroeatuarialeodispostonesteartigo.(RedaçãodadapelaEmenda

Constitucionaln041,19.12.2003)

�1°Osservidoresabrangidospeloregimedeprevidênciadequetrataesteartigoserão

aposentados,calculadososseusproventosapartirdosvaloresfixadosnaformados��3°e

17:(RedaçãodadapelaEmendaConstitucionaln°41,19.12.2003)

1-(...]

II•compulsoriamente.aossetentaanosdeidade.comproventosproporcionaisaotempode

contribuição;(RedaçãodadapelaEmendaConstitucionalnO20,15dedezembrode1998)

31.Anormaconstitucionaldeterminaaaposentadoriacompulsóriados

servidoresefetivosdaUnião,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípiosde

formaimperativaeautoaplicável,decumprimentoobrigatóriopelaadministração

públicadetodasasesferasdegoverno,independentementedoregime

previdenciárioaqueestejamvinculados,sejaaoRegimeGeraldePrevidência

Social-RGPSouaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial-RPPS.

32.Dessemodo,tendooservidoratingidoolimitede70(setenta)anosde

idadeseráeleaposentado,automaticamente,devendoaautoridadecompetentedo

órgãoouentidadedaadministraçãopúblicaondeocupecargo,editarimediatae

esimultaneamente,oatodeclaratóriodarespectivaaposentadoriacompulsória,com

fixaçãodovalordosproventos,integraisouproporcionais,conformeotempode

contribuição.

2.2.3.AnálisedaQuestãonO2

Q2:EmfacedasituaçãoencontradapelaatualAdministração,tambémcomoprocederemrelação

àquelesservidoresaposentadospeloRGPS,masquecontinuaramtrabalhandoparaamunicipalidade?

2.2.3.1.AnálisedoParecerJurídicodoConsulente

33.OAssessorJurídicomencionaemseuparecerque,apermanênciada

ocupaçãodoscargosmunicipaispelosservidoresquejáseaposentaramconfigura

descumprimentoaoart.37,IncisoIIdaConstituiçãoFederal,umavezque,ap'
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EstadodeGoiás(ti':'.J.-,IJU/Ld.
TribunaldeContasdosMunic1píek'\�';;,)'�1f

'.c.•",.GabinetedoConselheiroSubstitutoIran�y_Ju_'n_io_r_

aposentação,oservidorsomentepodeserinvestidoemcargopúblicoapós

aprovaçãopréviaemconcursopúblicodeprovasoudeprovasetítulos.

Processon°06989/2014

Fls,

2.2.3.2.AnálisedasManifestaçõesAnterioresdestaCorte

34.RelativamenteaoquestionamentonO2,aDivisãodeDocumentaçãoe

Bibliotecaapresentouasseguintesementasreferentesàsdecisõesexaradas

anteriormenteemsededeconsultasdirecionadasaoTribunal:

ti

AC.CONnO005/13-MunicípiodeAmericanodoBrasil

EMENTA:Servidor.Aposentadoria.Oatodeaposentadoriaimportanarupturadovínculocom

aAdministração,adesvinculaçãoautomáticadoservidorevacânciadocargoqueocupava,

aindaquevinculadoaoRegimeGeraldePrevidênciaSocial-RGPS.Possibilidadede

restabelecimentodevínculomediantenovoconcursopúblico.

DATA:20.03.2013

NOTA:VideRC04110.

RCnO004110-PrefeituraMunicipaldePirenõpolis

EMENTA:Concessãodeaposentadoriaaoservidorouaoempregadopúblicorompeovínculo

jurídicoexistenteentreoservídoreaAdmínístração,oqualsomentepoderáserrestabelecido

medianteaprovaçãoemnovoconcursopúblico.Afastamentodosservidoresquecontinuam

exercendoasfunçõesdocargoapósaaposentadoria.

TCM,24.02.2010

2.2.3.3.AnálisedaManifestaçãodaSecretariadeAtosdePessoal

e

35.Noqueserefereaopresentequestionamento,aUnidadeTécnicase

manifestoudaseguintemaneira:

ADivisãodeDocumentaçãoeBibliotecadestaCorteverificou(f.13)aexistênciadoAcórdão

AC-COMnO005/13eResoluçãoRCn°004/13querespondemformasatisfatóriaos

requerimentosdoconsulente.

ImportantetrazeràbailatranscriçãodepartedoAcórdãoAC-CONn.005/13,queassevera:

a)oatodeaposentadoriaimportanarupturadovínculocomaAdministraçãoea

desvinculaçãoautomáticadoservidordocargoqueocupava,conformejádecididoporesta

CortenaResoluçãoConsultanO0004/10,noProcessonO16619/09,doMunicípiode

Pirenópolis,verbis:

....aconcessãodeaposentadoriaaoservidorouempregadopúblicorompeovínculojurídico

existenteentreoservidoreaAdministração,oqualsomentepoderáserrestabelecido

medianteaprovaçãoemnovoconcursopúblico,nostermosdaConstituiçãoFederal";

b)aaposentadoriadoservídorefetivoestatutário,independentementedoRegimeGeralde

PrevidênciaSocial,implicaavacânciadocargo,conformeLeiMunicipalnO020/93,arts.46,VII

e48,111,"b";

@
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Estado de Goiás O O O O 9 / 1 4
Tribunal de Contas dos Municípios

Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior

c) o desligamento do servidor aposentado que esteja ocupando cargo vago deve ser feito por

meio de ato motivado;( ... )

Processo n° 06989/2014

Fls.

2.2.3.4. Análise da Manifestação do Ministério Público de Contas

36. o Ministério Público de Contas manifestou-se conforme segue:

É que conforme expõe a Especializada - e antevê o Relator -, o Tribunal já se manifestou

sobre a matéria, calhando destacar o mais recente ACÓRDÃO AC-CON N° 005/13, que por
seu turno remete à RESOLUÇÃO RC N° 004/10:

CONSULTA. APOSENTADORIA. VACÂNCIA DO CARGO. DESLIGAMENTO POR ATO
MOTIVADO. POSSIBILIDADE.

e

1. Consoante manifestação desta Corte de Contas Municipais na Resolução Consulta nO

0004/10, no Processo nO 16619/09, do Município de Pirenópolis, " ... 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".

2. A aposentadoria do servidor estatutário, ainda que vinculado ao Regime Geral de

Previdência Social, implica desvinculação do servidor e a vacância do cargo, conforme

entendimento doutrinário corroborado pela jurisprudência pátria, cujos critérios gerais, no caso

especifico do município de Americano do Brasil, são tratados na Lei Municipal nO 020/93, arts.

46, VII e 48, III, "b".

3. O desligamento do servidor aposentado que esteja ocupando o respectivo cargo vago deve

ser feito mediante ato motivado.

4. Determinações. (Acórdão AC-CON N° 005/13, ReI. Cons. Substituto Irany de Carvalho

Júnior, j. 20.03.2013) (grifei)

Quanto a estes, pois, suficiente o envio ao Consulente de cópia do julgado supra, exatamente

como proposto pela Unidade Técnica.

e
2.2.3.5. Análise e Conclusões do Relator

37. Diante do exposto pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, convirjo

pelo encaminhamento ao consulente de cópia do Acórdão AC-CON nO 005/13, o qual remete

à Resolução RC nO 004/10.

2.2.4. Análise da Questão nO 3

Q3: Submetidos os servidores ao regime estatutário, na condição de ocupantes de cargos de provimento

efetivo, estará o Município no dever de instituir o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (EC

41/2013)?

2.2.4. 1. Análise do Parecer Jurídico do Consulente

38. A Assessoria Jurídica do consulente opina pela instituição do Regime Próprio

de Previdência Social - RPPS no município, em vista do disposto no artigo 40, caput da

Constituição Federal, após o advento da Emenda Constitucional nO 41/2003.
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Estado de Goiás

Tribunal de Contas dos Municípios

Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior

Processo n° 06989/2014

Fls.

2.2.4.2. Análise das Manifestações Anteriores desta Corte

39. A Divisão de Documentação e Biblioteca informou que em relação à

opção pelo RGPS ou RPPS para adequação às disposições da Emenda

Constitucional nO 41/03, este Tribunal ainda não se manifestou.

2.2.4.3. Análise da Manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal

e

40. A Secretaria de Atos de Pessoal entende que, nos termos do art. 39, S

3° e art. 40 da Constituição Federal, assegura-se aos servidores públicos municipais

o direito social fundamental ao RPPS, porém, o Município não está obrigado a

instituí-lo caso não possua condições orçamentárias, financeiras, administrativas,

organizacionais e estruturais para implementá-lo adequadamente.

2.2.4.4. Análise da Manifestação do Ministério Público de Contas

41. Em seu parecer o douto Procurador asseverou que o RPPS "constitui

direito subjetivo do servidor publico municipal, condicionada sua instituição à

viabilidade econômica e equilíbrio financeiro e atuarial, aferíveis mediante prévio

estudo".

2.2.4.5. Análise e Conclusões do Relator

e

42. Alusivamente às manifestações da Unidade Técnica e do Ministério

Público de Contas, entendo que de acordo com o disposto no art.40, da Constituição

Federal, os servidores públicos efetivos, excluídos os integrantes de cargos

exclusivamente em comissão, empregos públicos e cargos temporários, estão

sujeitos ao regime próprio de previdência.

43. Assim, o regime próprio de previdência, conhecido por RPPS, é da

essência dos entes federativos.

44. Se um Estado ou Município, por força constitucional, tem o dever de

conceder aposentadorias e pensões a seus servidores e dependentes, segundo

regras específicas, parece inequívoco que não se poderiam submeter tais servidores

a regime diverso, que lhes garantam o tratamento constitucional.

45. Não pode, a nosso ver, um servidor que perceba vencimentos

superiores ao teto máximo adotado pelo INSS ter o valor da aposentadoria limitad
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àquele, se a Constituição lhe garante critério diverso e mais favorável na apuração

dos proventos da inatividade.
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Fls.

46. Daí porque pensamos que o regime próprio é da essência do servidor

público efetivo, de modo que não se justificaria submeter ele ao regime geral de

previdência.

47. No entanto, muitos entes federativos, especialmente municípios, não

conseguem implantar o seu próprio regime, que exige complexas providências

administrativas e legais.

e

48. A Lei nO 8.213/91, em seu art. 12, no propósito, certamente de não

deixar esses servidores ao desamparo, prevê a vinculação, ao regime geral de

previdência social, dos servidores públicos, mesmo efetivos, desde que não sujeitos

a regime próprio de previdência.

49. O Município que optar pela implementação de seu próprio regime de

previdência deve atender não apenas às disposições da Lei Federal nO 9.717/98, de

modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, protegendo o município de

possível endividamento em longo prazo, como também a extensa disciplina imposta

pelo Ministério da Previdência Social, sob pena de não obter o Certificado de

Regularidade de Situação, impedindo-o de obter benefícios concedidos pelo

Governo Federal, dentre os quais a obtenção de empréstimos junto a

estabelecimentos oficiais e a transferência de recursos voluntários.

e
III - PROPOSTA DE DECISÃO

50. Diante do exposto, à luz dos preceitos legais e regulamentares aqui

expostos, acolhendo as manifestações da Secretaria de Atos de Pessoal e do

Ministério Publico de Contas, nos termos do artigo 85, S 1° da Lei nO 15.958/2007,

art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução Administrativa nO

232/2011, proponho que este Colendo Pleno adote a minuta de Acórdão que

submeto à sua deliberação, para:

I - conhecer da consulta, pelo cumprimento dos requisitos de

admissibilidade, outorgando-lhe eficácia normativa plena;

II - responder ao consulente, em decorrência da análise de mérito,
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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.

Fls.

Processo n° 06989/2014

e

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 n° 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.;

e 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,

os servidores municipais integrarão automaticamente 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.

51. É a Proposta de Decisão.

Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, em Goiânia-GO, aos

30 de setembro de 2014.

,]C'{

Ir�rvalho Júnior
Conselheiro em Substituição
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