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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo examinar as modalidades de 

aposentadorias dos servidores púbicos, que se encontram previstas no art. 40 da 

Constituição federal e o seu respectivo registro perante o Tribunal de Contas do 

Estado de Roraima, apontando sua natureza jurídica e consequências. O Tribunal 

de Contas é órgão autônomo e independente por disposição constitucional. A 

Constituição Federal de 1988 trouxe, de maneira inovadora, a obrigatoriedade do 

concurso público a todos aqueles que ingressarem no serviço público, e, por 

consequência, a necessidade de apreciação da legalidade dos atos de pessoal.  

 

Palavras-chave: Aposentadoria; modalidades; Tribunal de Contas; 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the modalities of retirement pubic servers, 

which are provided for in art. 40 of the Federal Constitution and its respective 

registration with the Court of the State of Roraima, indicating its legal status and 

consequences. The Auditors Court is an independent and autonomous body by 

constitutional provision. The Federal Constitution of 1988 has i innovative ways,  

the obligation of public exam, to all those who join the public service and,  

consequently, the need for assessing the legality of hiring acts of staff.  

 

Keywords: Retirement; modalities; Court of Auditors; record. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o servidor, quando completa o período para a aposentadoria, 

estipulado na Constituição da República, nasce o direito público subjetivo, de 

caráter vinculado, para a concessão desse benefício. 

 

Nesse passo, esse benefício é materializado por meio de um ato 

administrativo, o que, em poucas palavras, se constitui numa sucessão de atos 

para se alcançar a pretensão inicial. 

 

Entretanto, quando versa sobre a aposentadoria de servidores públicos, 

não há uma pacificação na doutrina e jurisprudência, pois o tema gera grandes 

debates, uma vez que atinge um dos direitos basilares da pessoa, a percepção de 

valores sem a necessidade de trabalho. 

 

Assim, podemos ver as situações e resoluções dos problemas 

apresentados no ato administrativo de concessão de aposentadoria, ou seja, 

quem realiza essa constatação de legalidade ou não, e, em caso de ilegalidade, 

como se procede a correção do referido ato. 

 

Ademais, mister se faz também apontar quem é o Órgão responsável pela 

apreciação do ato administrativo em tela, destacando o início dessa 

responsabilidade por este importante ato, que atinge a vida de um servidor 

público. 

 

Apontar, ainda, as várias mudanças das normas que regem a 

aposentadoria dos servidores públicos e como elas afetam os mesmos. 

  

Por isso, no presente trabalho, abordaremos o registro dos atos de 
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aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima. 

Entretanto, antes de enfrentar o tema, explicaremos o conceito de 

aposentadoria, mostrando como foi a evolução do benefício no Brasil, bem como 

sua previsão constitucional e regime jurídico. 

 

Em seguida, adentraremos nas modalidades de aposentadoria previstas no 

ordenamento jurídico, inclusive, destacando as reformas ocorridas da 

promulgação até os dias atuais, e a sua previsão infraconstitucional. 

 

Explicaremos a competência legislativa, apontando para algumas decisões 

do Pretório Excelso sobre o regime jurídico a ser adotado pelos entes da 

federação. 

 

Destacaremos, ainda, a origem e evolução histórica dos Tribunal de Contas 

no Brasil, delimitando a sua competência em matéria de pessoal. 

 

E, em seguida, mencionaremos como ocorre o registro de ato de pessoal 

pelo Tribunal de Contas, mostrando se o ato administrativo é considerado ato 

composto ou complexo, suas críticas pela doutrina e outros Tribunais, a 

decadência para anular o ato concessivo da aposentadoria, e, principalmente, o 

dies a quo da fluência do prazo decadencial. 

 

Complementaremos com uma breve análise da negativa de registro dos 

atos de aposentadoria, explicando sua natureza e consequência jurídica, bem 

como a finalidade do referido instituto. 

 

Passaremos, ainda, por uma rápida explicação sobre o rito procedimental 

que ocorre no Tribunal de Contas de Roraima, a qual também se aplica às outras 

Cortes de Contas, deixando claro, cada ato que ocorre no referido Tribunal, bem 

como sua natureza jurídica. 

 

Finalizaremos o trabalho, com a demonstração de dois julgados oriundos 

do Tribunal de Contas de Roraima, sobre o tema de aposentadoria, mostrando 

qual é o entendimento que prevalece na referida Corte. 
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1 APOSENTADORIA 

 

 

1.1 Conceito 

 

Segundo a lição de Valentin Carrion, a aposentadoria é “o direito de cessar 

a prestação de serviço profissional, ou de passar à inatividade, em virtude e como 

consequência de serem preenchidos certos requisitos ou obrigações” (in 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 22ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 1995). 

 

Para Carvalho Filho, o “Regime Previdenciário é o conjunto de regras 

constitucionais e legais que regem os benefícios outorgados aos servidores 

públicos em virtude da ocorrência de fatos especiais expressamente 

determinados, com o fim de assegurar-lhes e à sua família amparo, apoio e 

retribuição pecuniária.” (in Manual de direito administrativo / José dos Santos 

Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 

2013, p. 685) 

 

Ainda ensina Carvalho Filho que a “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.” (in Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho 

Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 

698). 

 

Dirley da Cunha Júnior conceitua 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.” (in Curso de direito administrativo / Dirley da Cunha 

Júnior, 11ª. ed. rev., ampl. e atual.– Salvador: JusPodivm, 2012, p. 314). 

 

Dessa forma, percebemos que “A ideia central de „previdência‟ encerra a 
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de „precaução‟, „previsão‟, „vista ou conhecimento do futuro‟ (Caldas Aulete, 

dicionário contemporâneo da língua portuguesa, v. IV, p. 4.072), indicando a 

necessidade de serem tomadas cautelas presentes para enfrentar, no futuro, 

problemas e adversidades encontrados pelos servidores e seus familiares no 

curso de sua relação de trabalho com o Poder Público.” (in Manual de direito 

administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 

31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 685). 

 

 

1.2 História da aposentadoria no Brasil 

 

Segundo Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, o conhecimento do 

passado do regime próprio de previdência social dos servidores públicos significa 

conhecer as razões do atual regime (in Regime próprio de previdência social dos 

servidores públicos. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2004, p. 34). 

 

Nessa linha de ideias, vejamos a lição de Maria Tereza Sadek: 

 

... o estudo do passado não é um exercício de mera erudição, nem a 
história um suceder de eventos em conformidade com os desígnios 
divinos até que chegue o dia do juízo final, mas sim um desfile de fatos 
dos quais se deve extrair as causas e os meios utilizados para enfrentar 
o caos resultante da expressão da natureza humana. (in Nicolau 
Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virú. In WEFFORT, 
Francisco C. (Org.). Os clássicos da política, p. 287) 

 

No que tange à história da aposentadoria no ordenamento jurídico 

brasileiro, vejamos a lição de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 

Lazzari, que com grande explicação, nos mostra como era e quem detinha o 

direito de usufruir do benefício, in verbis: 

 

A primeira Constituição brasileira a tratar de matéria previdenciária foi a 
de 1891, que em seu artigo 75 estabeleceu: “A aposentadoria só poderá 
ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez a serviço da 
Nação”, e no artigo 6º de suas Disposições Transitórias, estabeleceu: 
Art. 6º Nas primeiras nomeações para a magistratura federal e para a 
dos Estados serão proferidos os juízes de direito e os desembargadores 
de maior nota. 
Os que não forem admitidos na nova organização judiciária, e tiverem 
mais de 30 anos de exercício, serão aposentados com todos os seus 
vencimentos. 
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Os que tiverem menos de 30 anos de exercício continuarão a perceber 
seus ordenados, até que sejam aproveitados ou aposentados com 
ordenados correspondentes ao tempo de exercício. As despesas com os 
magistrados aposentados ou postos em disponibilidade serão pagas pelo 
governo federal.  
Em 1892, a Lei n. 217, de 29 de novembro, instituiu a aposentadoria por 
invalidez e a pensão por morte dos operários do Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro. 
No ano de 1911, o Decreto n. 9.284, de 30 de dezembro, cria a Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Operários da Casa da Moeda, 
abrangendo, portanto, os então funcionários públicos daquele órgão. 
Observa-se, até então, que em matéria de aposentadoria, os primeiros 
indivíduos beneficiados na ordem jurídica brasileira foram alguns 
agentes públicos (à época denominados empregados ou funcionários 
públicos) e magistrados, o que também é ressaltado por Martinez. 
De acordo com Coimbra, “para empregados das empresas privadas, até 
1923, nada se tinha feito. Só nesse ano veio a ser promulgada a Lei n. 
4.682, de 24 de janeiro, conhecida como Lei Eloy Chaves, instituindo 
uma Caixa de Aposentadoria e Pensões junto a cada empresa 
ferroviária, e tornando seus empregados segurados obrigatórios”, ainda 
que tivessem natureza privada, pois vinculadas às empresas. Somente 
em 20 de dezembro de 1926, a Lei n. 5.109 estenderia iguais normas a 
empregados de empresas de navegação marítima e fluvial, bem como 
aos portuários (permitindo, assim, também a filiação de trabalhadores 
avulsos). 
Quanto à Constituição de 1946, no que tange ao funcionalismo público, 
ao lado das aposentadorias por invalidez e compulsória por idade 
avançada, ganhava status constitucional a aposentadoria voluntária aos 
35 anos de serviço público, embora desde 1939 já existisse sua previsão 
em norma legal; ocorre que, segundo Rocha, “a concessão da prestação 
ficava ao alvedrio da administração, que poderia considerar que os 
serviços prestados não tinham sido bons e leais de maneira suficiente”. 
Nesse período, enquanto os trabalhadores urbanos da iniciativa privada 
contribuíam para as Caixas de Aposentadorias e Pensões, 
posteriormente transformadas em Institutos de Aposentadorias e 
Pensões, paralelamente, no âmbito do serviço público, as 
aposentadorias permaneceram sendo custeadas exclusivamente com 
recursos do Tesouro. 
A Constituição promulgada em 1988 manteve regras diferenciadas para 
a aposentadoria dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como os das autarquias e 
fundações públicas, na forma do art. 40, caput, do Texto Maior. (in 
Manual de direito previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, João 
Batista Lazzari. – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 975/976) 

 

Percebemos que ao longo dos anos, houve uma verdadeira evolução da 

aposentadoria, que antes era restrita para determinadas pessoas ou funções, e 

atualmente, torna-se benefício necessário e obrigatório. 

 

Destaca-se, ainda, que os servidores públicos foram os primeiros 

beneficiados com o instituto da aposentadoria, pois somente em 1923, com a Lei 

Eloy Chaves, foram assegurados para os empregados de empresas privadas. 
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Percebemos, ainda, que somente na Constituição de 1946 é que foi 

reconhecido o direito do servidor público se aposentar de modo voluntário. Assim, 

concluímos que anteriormente a este ano, somente se aposentava quem 

alcançava a idade para a aposentadoria compulsória, ou seja, obrigatória. 

A Constituição Federal de 1988 manteve as regras diferenciadas para a 

aposentadoria dos servidores públicos da União, Estados e Municípios, bem 

como das autarquias e fundações públicas. 

 

Em relação a história do instituto no mundo, segundo Marcelo Barroso 

Lima Brito de Campos, a proteção social foi auferindo diversos contornos até 

chegar ao que atualmente se conhece como seguridade social (in Regime próprio 

de previdência social dos servidores públicos. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2004, p. 

35). 

 

Existe muita controvérsia sobre as origens da proteção social na história da 

humanidade. Na pré-história, ressentia-se de um elemento coletivo e somente no 

curso da história é que foi percebida a necessidade de socializar a proteção. Na 

antiguidade, haviam noticias de formas organizadas de proteção social. 

Entretanto, o avanço inicializou-se somente na transição da modernidade para a 

contemporaneidade, por meio da declaração universal dos direitos humanos (in 

Regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Belo Horizonte: Ed. 

Líder, 2004, p. 36). 

 

Convencionou-se, portanto, que a origem da previdência social no mundo 

ocorreu na Idade Contemporânea, tendo por base as leis alemãs como marco 

inaugural, isso no ano de 1883. 

 

 

1.3. Previsão Constitucional e Regime Jurídico 

 

No caso dos servidores públicos, as regras encontram-se previstas no art. 

40 da Constituição da República, as quais convêm, neste momento, 

transcrevermos: 
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Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 
para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 
tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005) 
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, 
de 2005) 
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005) 
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos 
em cinco anos, em relação ao disposto no  § 1º, III, "a", para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais 
de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste 
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, 
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que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo 
em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 
em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003) 
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em 
lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será 
contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
20, de 15/12/98) 
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos 
de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos 
ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a 
contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante 
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de 
cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 
servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 
os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que 
instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata 
este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será 
instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o 
disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de 
entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, 
que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios 
somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  
§§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do 
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benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da 
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao 
estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as 
exigências para aposentadoria voluntária estabelecida no § 1º, III, a, e 
que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 
completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 
1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de 
previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de 
mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, 
ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre 
as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o 
dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando 
o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

 

Da leitura atenta, percebemos que as normas contidas do dispositivo legal 

supracitado contêm todas as regras que incidem na aposentadoria, de forma 

necessária e obrigatória, dos servidores públicos. 

 

Segundo as lições de Dirley da Cunha Júnior, ao servidor público de cargo 

efetivo é assegurado um regime próprio de previdência social, denominado 

RPPS, cujo caráter é contributivo, encontrando-se previsão no art. 40 da CF. E 

nessa linha, acentua o ilustre professor que também se aplica o mencionado 

regime previdenciário aos membros de cargos vitalícios, como abaixo se observa: 

 

Ao servidor público titular de cargo efetivo é assegurado um regime 
próprio de previdência social (RPPS), de caráter contributivo, previsto no 
art. 40 da Constituição Federal. Esse regime previdenciário também se 
aplica aos titulares de cargos vitalícios: aos magistrados, em face do art. 
93, VI; aos membros do Ministério Público, por força do art. 129, §4º e, 
finalmente, aos membros dos Tribunais de Contas, em consequência do 
art. 73, § 3º. (in Curso de direito administrativo / Dirley da Cunha Júnior, 
11ª. ed. rev., ampl. e atual.– Salvador: JusPodivm, 2012, p. 315) 

 

Convém mencionar, nesse momento, que os demais servidores estatais 

ficam regidos pelo regime geral de previdência social, denominado RGPS, 

conforme a lição de Dirley da Cunha, que ora transcrevemos: 
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Aos demais servidores estatais, inclusive os ocupantes, exclusivamente, 
de cargo em comissão (aqueles que não integram o quadro funcional 
efetivo da Administração Pública), cargo temporário (são os servidores 
temporários contratados por tempo determinado para atenderem 
necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos 
do art. 37, IX, da Constituição Federal) ou emprego público, aplica-se o 
regime geral de previdência social previsto no art. 201. (in Curso de 
direito administrativo / Dirley da Cunha Júnior, 11ª. ed. rev., ampl. e 
atual.– Salvador: JusPodivm, 2012, p. 315) 

 

Esta previsão também é bem acentuada na própria Constituição da 

República, que no art. 40, § 13, a qual reza que “Ao servidor ocupante, 

exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-

se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

20, de 15/12/98)”. 

 

Na mesma linha de pensamento, colacionamos os ensinamentos de 

Carvalho Filho, in verbis: 

 

REGIME JURÍDICO – O primeiro ponto a considerar é que o benefício 
da aposentadoria, como decorrente do regime previdenciário, varia 
conforme a categoria funcional do servidor. 
Assim, as regras sobre aposentadoria, constantes do art. 40 e seus 
parágrafos da Constituição incidem especificamente sobre os servidores 
públicos estatutários titulares de cargos efetivos, e isso porque, como 
vimos, são eles enquadrados no regime previdenciário especial. Em 
consequência, estará regulada pelas regras dos arts. 201 e 202 da CF, 
que constituem o regime geral de previdência social, a aposentadoria 
dos servidores trabalhistas, dos servidores temporários e dos servidores 
estatutários ocupantes exclusivamente de cargo em comissão (art. 40, 
caput, a contrario sensu, e art. 40, § 13, da CF) (in Manual de direito 
administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e 
atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 701). 

 

Ademais, pode-se inferir que em termos de aposentadoria, o direito 

subjetivo do trabalhador em geral e o especial é o mesmo, diferenciando apenas 

algumas regras que disciplinam a aquisição do gozo do benefício. Nesse sentido: 

 

Não é errôneo, por fim, afirmar que, em termos de aposentadoria, o 
direito subjetivo do trabalhador em geral é o mesmo, diferindo apenas 
em algumas regras disciplinadoras da aquisição e do gozo do benefício, 
e é por esse motivo que a Constituição contempla os dois regimes 
previdenciários. (in Manual de direito administrativo / José dos Santos 
Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 701). 
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Alexandre de Morais ensina-nos que a Constituição Federal assegura aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, incluindo-se as autarquias e fundações, o regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário e as regras gerais de aposentadoria. 

 

Vejamos a lição do renomado doutrinador: 

 

O art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas 
Constitucionais nº 20/98, 41/03 e 47/05, assegura aos servidores 
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e as seguintes regras gerais de aposentadoria: (in Direito 
constitucional/Alexandre de Moraes. 23. Ed. – São Paulo: Atlas, 2008, 
página 373). 

 

Essa afirmação também é decorrente da interpretação literal do art. 40, 

caput, do CF, a qual menciona ser “... assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”. 

 

 

2 MODALIDADES DE APOSENTADORIAS 

 

Aponta Alexandre Morais que há três modalidades de aposentadoria, a 

saber: 

 

 por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 

 compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição; (omissis) 

 voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a. 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de 
idade e 30 de contribuição, se mulher; 

b. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (in Direito 



20 

 

 

 

constitucional/Alexandre de Moraes. 23. Ed. – São Paulo: Atlas, 2008, 
página 373) 
 

  

Percebemos que “A EC nº 41/03, como não poderia deixar de ser, 

assegurou a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores 

públicos que, até a data de sua publicação, tenham cumprido todos os requisitos 

para obtenção desse benefício, com base nos critérios da legislação então 

vigente.” (in Direito constitucional/Alexandre de Moraes. 23. Ed. – São Paulo: 

Atlas, 2008, página 373). 

 

Com maestria, convém transcrever a explicação dos regimes de 

previdência feita por Carvalho Filho, nos seguintes termos: 

 

A previdência dos servidores passou a ter delineamento mais detalhado 
com as alterações introduzidas na Constituição Federal pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15.12.1998 (publicada no DOU de 16.12.1998), 
que implantou, em termos básicos, a Reforma da Previdência, 
alcançando todos aqueles que se dedicam ao exercício de atividades 
laborativas remuneradas. Posteriormente, outra reforma constitucional – 
implementada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, 
publicada no DOU de 31.12.2003, e também considerada como 
ensejadora da “reforma da previdência”, expressão já anteriormente 
empregada quando da EC nº 20/1998 – introduziu novas modificações 
relacionadas ao sistema previdenciário dos servidores públicos. 
São dois os regimes de previdência hoje previstos na Constituição, os 
quais, embora apresentem pontos de convergência em alguns aspectos, 
com vistas à obtenção da maior uniformidade possível, têm fisionomia e 
destinatários próprios. O primeiro tem a disciplina prevista nos arts. 201 
e 202, sendo aplicáveis aos trabalhadores em geral, pertencentes em 
regra à iniciativa privada e regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho; o segundo se encontra no art. 40 e seus parágrafos, 
destinando-se especificamente aos servidores públicos efetivos, regidos 
pelos respectivos estatutos funcionais. 
Os dispositivos do primeiro conjunto normativo constituem o regime geral 
da previdência social, ao passo que os do segundo formam o regime 
previdenciário especial dos servidores públicos efetivos. Por exceção, 
limitada esta a alguns poucos casos, a Constituição manda aplicar 
supletivamente o regime geral da previdência a determinadas situações 
enquadradas no regime do servidor estatutário. É o que consta no art. 
40, § 12, da CF, introduzido pela referida EC nº 20/1998, pelo qual o 
regime previdenciário dos servidores públicos “observará, no que couber, 
os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência 
social”. (in Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho 
Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 
2013, p. 685/686). 

 

Assim, “como os servidores públicos em geral podem enquadrar-se num ou 

noutro regime, dependendo da natureza do vínculo de trabalho com o Poder 
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Público, é necessário identificar primeiramente a categoria funcional em que se 

localiza o servidor para que se verifique qual o regime jurídico que vai regular os 

benefícios previdenciários a que faz jus.” (in Manual de direito administrativo / 

José dos Santos Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – 

São Paulo: Atlas, 2013, p. 686). 

 

Nessa ótica, vemos a importância de saber qual é o regime jurídico a qual 

o servidor encontra-se vinculado, para, em seguida, saber qual é o tipo de 

aposentadoria que incidirá em favor do mesmo. 

 

Pois, nessa linha de ideias, podemos infirmar que um servidor contratado 

temporariamente não poderá ser aposentado no regime próprio de previdência 

social, pois violaria a norma contida no § 13 do art. 40 da CF. 

 

Como não poderia deixar de ser, “O regime jurídico da previdência dos 

servidores públicos estatutários e efetivos, que são a grande massa dos agentes 

administrativos, é o regime previdenciário especial, encontrando-se sua disciplina 

no art. 40 e parágrafos da CF. São regras específicas por terem como 

destinatários servidores com situação funcional própria: devem ser estatutários e 

efetivos. Significa dizer que essa disciplina abrange os servidores que sejam não 

somente regidos pelos estatutos funcionais, mas também que ocupem cargo 

público de provimento efetivo. Ambos são requisitos necessários e cumulativos.” 

(in Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 26. ed. 

rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 686). 

 

Por sua vez, Bessa afirma a existência dos seguintes tipos de 

aposentadoria para os servidores públicos: (i) por invalidez, (ii) compulsória, (iii) 

especial, (iv) voluntária por tempo de contribuição e (v) voluntária por idade. (in 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=115

67, acessado em 24.05.2015). 

 

Nesse caminho, Bessa explica que: 

 

Designada de “aposentadoria por tempo de serviço” até 1998, a 
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aposentadoria voluntária sofreu grandes modificações nos últimos anos 
com a publicação das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 
47/2005. O conjunto destas mudanças, conhecidas como “Reformas da 
Previdência”, aproximou o Regime Próprio de Previdência Social, 
aplicado aos servidores públicos estatutários, do Regime Geral de 
Previdência Social, que é dirigido aos trabalhadores da iniciativa privada, 
já que houve a unificação de diversos critérios para as duas 
categorias[2]. A aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, tem 
como característica principal a manifestação da vontade do servidor e 
poderá ser concedida com proventos integrais ou proporcionais ao 
tempo de contribuição/tempo de serviço. 
Faz-se imperioso comentar que as reformas previdenciárias de 1998 e 
2003 criaram grandes divergências no meio jurídico quanto aos direitos 
dos servidores que, sob a égide da legislação anterior, já haviam 
cumprido todas as condições para aposentar-se, porém não haviam 
requerido formalmente à Administração Pública seu ingresso na 
inatividade. Havia, também, os que estavam em vias de cumprir estas 
condições quando as alterações legislativas sobrevieram. A doutrina 
pátria, em análise às alterações realizadas, firmou entendimento de que 
ao preencher todos os requisitos necessários à fruição de um benefício 
previdenciário - tal como a aposentadoria - o servidor incorpora este 
direito ao seu patrimônio. Logo, passa a ter o direito adquirido de solicitar 
sua aposentadoria, a qualquer tempo, tendo como base a legislação 
vigente à época do cumprimento destas condições, ainda que haja 
norma superveniente, isto em respeito ao que dispõe o artigo 5°, XXXVI, 
da Carta de 1988, que diz: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”. O mesmo não ocorre em relação 
àqueles que não cumpriram todos os requisitos necessários, já que têm 
apenas expectativa de direito e, por conseguinte, não fazem jus à 
concessão de nenhum benefício previdenciário. 

 

É importante termos a visão de que as regras para a concessão da 

aposentadoria vigoraram a partir da publicação da Constituição Federal, em 

05/10/1988, até a véspera da publicação da Emenda Constitucional 20, de 

14/12/1998. No segundo, analisam-se as regras que vigoraram a partir da 

publicação da Emenda 20/1998 até a véspera da publicação da Emenda 41, de 

19/12/2003. No terceiro, comentam-se as alterações provocadas pelas Emendas 

41/2003 e 47/2005, em vigor até os dias atuais. (in http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567, acessado em 

24.05.2015). 

 

 

2.1 Das Regras Previstas na Carta Magna de 1988 e Vigentes até a 

Reforma Previdenciária de 1998 

 

A nossa Constituição Federal se mostrou inovadora na seara 

previdenciária, tendo introduzido importantes mudanças, sobretudo no setor 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567#_ftn2


23 

 

 

 

público, tais como: a concessão de aposentadoria voluntária proporcional ao 

tempo de serviço, extensão aos inativos dos benefícios e vantagens concedidos 

aos ativos, bem como a revisão dos proventos de aposentadoria na mesma data 

base e em proporção semelhante à alteração da remuneração dos ativos (in 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=115

67, acessado em 24.05.2015). 

 

E nesse caminho, tem-se que: 

 

A Carta Maior previa, em seu texto original, o termo “aposentadoria 
voluntária por tempo de serviço” ao invés de “aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição”. Essa diferença na nomenclatura não se deve 
à mera alteração de grafia pelo legislador, mas de mudança significativa 
daquilo que se considera requisito fundamental a ser comprovado no 
momento da aposentação. Verifica-se que, até o início das reformas da 
previdência, o servidor era obrigado a comprovar apenas o seu efetivo 
exercício laborativo, independente do recolhimento de contribuições ao 
regime de previdência a que estava vinculado. Isso conferia à 
aposentadoria um caráter “premial” e não contributivo, já que não estava 
vinculada ao efetivo pagamento de contribuições. Após a publicação da 
Emenda Constitucional 20/1998, o requisito essencial a ser comprovado 
pelo servidor passou a ser o efetivo recolhimento da contribuição 
previdenciária no período laborado. 
Neste sentido, há decisão[3] do Tribunal de Contas da União que admite 
a contagem do tempo fictício[4], para fins de aposentadoria, se este for 
incorporado ao patrimônio do servidor até a publicação da Emenda 
Constitucional 20/1998 (in http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567, 
acessado em 24.05.2015). 

 

Vale a pena destacarmos que o art. 40 da CF possuía, originariamente, a 

seguinte redação: 

Art. 40. O servidor será aposentado: 
III – voluntariamente: 
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, 
com proventos integrais; 
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se 
professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais; 
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, 
com proventos proporcionais a esse tempo. 
§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, 
na forma da lei. 

Nesse passo, Bessa mostra que: 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567#_ftn3
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567#_ftn4
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Depreende-se, da leitura do artigo, que os requisitos para a concessão 
de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, para aqueles que 
reuniram todas as condições necessárias a partir da publicação da 
Constituição de 1988 até a primeira reforma da previdência em 1998, 
eram os seguintes: 
(i) Para aposentadoria com proventos integrais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta e cinco anos de serviço e mulheres aos trinta. 
Não era necessária a comprovação de idade mínima para 
aposentadoria; 
(ii) Para aposentadoria com proventos proporcionais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta anos de serviço e mulheres aos vinte e cinco. 
Não era necessária a comprovação de idade mínima para 
aposentadoria; 
(iii) Para os professores, com proventos integrais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta anos de serviço e mulheres aos vinte e cinco. 
Não era necessária a comprovação de idade para aposentadoria. 
Apesar de não constarem mais no texto constitucional, em virtude das 
alterações provocadas pelas reformas da previdência, estas regras ainda 
são aplicáveis a todos os servidores que cumpriram as condições 
necessárias para aposentação até 14/12/1998, véspera da primeira 
reforma, já que possuem o direito adquirido de aposentar-se tendo como 
referência a legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos 
legais(inhttp://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitu
ra&artigo_id=11567, acessado em 24.05.2015). 

 

Pois bem, naquela época, se houvesse o cumprimento de todos os 

requisitos elencados na norma constitucional, o servidor que ingressou na 

inatividade possuía o que se denomina “paridade” com os ativos, ou seja, todos 

os aumentos, vantagens e benefícios concedidos aos servidores em atividade são 

extensíveis a ele, inclusive quando decorrentes da transformação ou 

reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, como bem explica 

Bessa(inhttp://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artigo

_id=11567, acessado em 24.05.2015). 

 

 

2.2 Do Período que vai da Publicação da Emenda Constitucional 

20/1998 até a véspera da Publicação da Emenda 41 de 19/12/2003 

 

Com a publicação da Emenda Constitucional 20, ocorrida em 15 de 

Dezembro de 1998, houve uma série de modificações nas normas que regem a 

previdência social pública, como as seguintes apontadas por Bessa: 

 

o estabelecimento de um limite mínimo de idade para a concessão de 
aposentadoria, vedação à contagem de tempo de contribuição fictício, a 
isenção da contribuição previdenciária para aqueles que houvessem 
cumprido todos os requisitos para aposentadoria integral e 
permanecessem na ativa, a exigência de um tempo mínimo de efetivo 



25 

 

 

 

serviço no cargo e no serviço público para obtenção da aposentadoria, 
além do mais importante, a saber, ter atribuído um caráter contributivo, 
com base atuarial, para o sistema de previdência social brasileiro (in 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artig
o_id=11567, acessado em 24.05.2015). 

 

De fato, percebemos que a reforma realizada em 1998 instituiu requisitos 

mais severos para a concessão de aposentadoria voluntária ao servidor público 

no intuito de que este permanecesse mais tempo na ativa, o que certamente 

levaria, como consequência, um menor tempo de inatividade, para poder existir 

um impacto financeiro menor que as aposentadorias geravam no orçamento (in 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=115

67, acessado em 24.05.2015). 

 

Vejamos o teor do artigo 40 da Constituição Federal, após a publicação da 

EC nº 20/98, in verbis: 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo. 
§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma do §3º: 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, 
serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à 
totalidade da remuneração. 
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos 
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
§ 8º- Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria 
e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou 
que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

 

Bessa afirma que: 
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Verifica-se, da leitura do artigo 40 modificado, que os requisitos para a 
concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição foram 
bastante alterados, tendo sido acrescentados vários novos elementos, 
senão vejamos: 
(i) Para aposentadoria com proventos integrais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de 
idade. As mulheres aos trinta anos de contribuição e cinquenta e cinco 
de idade; 
(ii) Para aposentadoria com proventos proporcionais: homens podiam 
aposentar-se aos sessenta anos de idade e as mulheres aos cinquenta e 
cinco, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 
(iii) Para os professores, com proventos integrais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta anos de serviço e mulheres aos vinte e cinco. 
Não era necessária a comprovação de idade mínima para aposentadoria 
na ocasião. No entanto, um novo requisito surgiu: a comprovação de que 
o tempo havia sido laborado exclusivamente no exercício das funções de 
magistério na educação infantil, fundamental e/ou médio. 
Além dos requisitos supramencionados, todas estas categorias, a partir 
de então, deveriam comprovar: 
(i) dez anos de efetivo exercício no serviço público; 
(ii) cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se daria a 
aposentadoria; 
As alterações realizadas pela EC 20/1998 nas regras para a concessão 
de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição são aplicáveis até 
os dias atuais, tendo em vista que a segunda reforma, ocorrida em 2003, 
não alterou os critérios definitivos para a concessão deste benefício (in 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artig
o_id=11567, acessado em 24.05.2015). 

 

Com a Emenda Constitucional 20/1998 houve o estabelecimento de regras 

de transição que seriam aplicáveis a todos servidores que ingressaram no serviço 

público até a data de sua publicação, porém, ainda não haviam cumprido todos os 

requisitos para requerer sua aposentadoria. Pode-se afirmar que estas regras, ao 

contrário das definitivas, estão atualmente revogadas, tendo em vista que as EC 

41/2003 e 47/2005 estabeleceram diferentes posições sobre o assunto. Vejamos 

o teor das regras de transição, que eram (in http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567, acessado em 

24.05.2015): 

 

(i) Para aposentadoria com proventos integrais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta e cinco anos de contribuição e cinquenta e três 
de idade, as mulheres aos trinta anos de contribuição e quarenta e oito 
de idade. Deveriam também comprovar o exercício de, ao menos, cinco 
anos no cargo em que se daria a aposentadoria e cumprir um pedágio 
equivalente a 20% do tempo que, em 16/12/1998, faltaria para atingir o 
tempo de contribuição especificado anteriormente. 
(ii) Para aposentadoria com proventos proporcionais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta anos de contribuição e cinquenta e três de idade 
e as mulheres aos vinte e cinco anos de contribuição e quarenta e oito 
de idade. Deveriam também comprovar o exercício de ao menos cinco 
anos no cargo em que se daria a aposentadoria e cumprir um pedágio 
equivalente a 40% do tempo que, em 16/12/1998, faltaria para atingir o 
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tempo de contribuição especificado anteriormente. 
(iii) Para os professores, com proventos integrais: homens podiam 
aposentar-se aos trinta anos de serviço e mulheres aos vinte e cinco. 
Não era necessária a comprovação de uma idade mínima na ocasião. 
No entanto, um novo requisito surgiu: a comprovação de que o tempo 
havia sido laborado, exclusivamente, no exercício das funções de 
magistério na educação infantil, fundamental e/ou médio (in 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&arti
go_id=11567, acessado em 24.05.2015).. 
 

Bessa afirma que a Emenda Constitucional 20/1998 utiliza “o termo 'tempo 

de contribuição' e não mais 'tempo de serviço' já que, a partir de sua publicação, o 

requisito fundamental a ser comprovado pelo servidor passou a ser a contribuição 

ao regime de previdência a que o servidor estiver vinculado”, não incidindo mais o 

exercício de suas atribuições, como era anteriormente (in 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=115

67, acessado em 24.05.2015). 

 

Por sua vez, anotamos que se os servidores públicos, mesmo que 

cumprido as regras para aposentadoria integral, optem por continuar em 

atividade, estarão isentos da contribuição previdenciária, de acordo com o 

disposto no artigo 3°, §1° da Emenda Constitucional 20/1998, até que se 

cumpram os requisitos para a aposentadoria compulsória ((in http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567, acessado em 

24.05.2015). 

 

 

2.3 Do Período Posterior à Publicação das Emendas Constitucionais 

41/2003 e 47/2005 até os Dias Atuais 

 

Em seguida, adveio a Emenda Constitucional 41, publicada em 19 de 

Dezembro de 2003, alterou sobremaneira as regras transitórias instituídas pela 

Emenda Constitucional 20/1998. Bessa relata que: 

 

As alterações foram tão severas que não agradaram a um grande 
segmento dos parlamentares, quando de sua votação. No entanto, havia 
uma forte pressão política para a aprovação desta, que à época ainda 
era uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), em virtude do déficit 
orçamentário crescente nas contas da previdência. 
Diante da urgência em aprovar esta reforma e para não adiar o 
andamento dos trabalhos com sugestões de alterações ao texto, os 
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parlamentares inconformados interpuseram uma nova Proposta de 
Emenda Constitucional, que ficaria conhecida como “PEC paralela”, por 
ter tramitado paralelamente à EC 41/2003. A referida PEC foi publicada 
em 05 de julho de 2005 e passou a ser chamada de Emenda 
Constitucional 47/2005. 
As reformas de 2003 e 2005 tiveram como principais pontos: (i) o fim da 
aposentadoria com proventos integrais para os servidores que 
ingressaram no serviço público após o advento da EC 41/2003; (ii) a 
instituição da cobrança de contribuição previdenciária dos inativos e 
pensionistas que recebam proventos acima de determinado valor; (iii) 
previsão de regime de previdência complementar com planos de 
benefícios na modalidade de contribuição definida; (iv) a criação do 
abono de permanência em substituição à isenção da contribuição 
previdenciária instituída pela EC 20/1998; (v) a instituição de regras de 
transição para aqueles que ingressaram no serviço público até a data da 
publicação da EC 41/2003 e a garantia dos direitos adquiridos dos 
aposentados, bem como daqueles que, até a data de publicação da 
emenda, tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção da 
aposentadoria com base nos critérios da legislação anterior (in 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artig
o_id=11567, acessado em 24.05.2015). 

 

Vejamos o art. 40 da CF, com a redação dada pela Emenda 41/2003: 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 
III -  voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 
a)  sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
b)  sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 
para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 
tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos 
em cinco anos, em relação ao disposto no §1º, III, a, para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

 

Anotamos que houve a edição da Lei 10.887/2004, que regulamentou o 

parágrafo 3° do artigo 40 da Constituição Federal, na qual giza que “para o 

cálculo do valor dos proventos, será considerada a média aritmética simples das 

maiores remunerações”, devendo ser utilizado “como base as maiores 

contribuições do servidor ao regime de previdência a que esteve vinculado, 
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correspondentes a 80% de todo o período contributivo” (in http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567, acessado em 

24.05.2015). 

 

Mais uma vez, Bessa afirma que houve a estipulação de regras transitórias, 

as quais destacaram relevantes alterações introduzidas, existindo, atualmente, 

três situações em que os servidores poderão se enquadrar. A primeira delas está 

disposta no artigo 2° da Emenda Constitucional 41/2003 (in 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=115

67, acessado em 24.05.2015). 

 

Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, 
de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela 
aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 
40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado 
regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, 
quando o servidor, cumulativamente: 
I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito 
anos de idade, se mulher; 
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria; 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 
tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o 
limite de tempo constante da alínea a deste inciso. 
§ 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para 
aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade 
reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade 
estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na 
seguinte proporção: 
I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as 
exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 
2005; 
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para 
aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.” 
 

Importante mencionar que a supracitada regra de transição é aplicável 

somente aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de 

publicação da EC 20, em 16/12/1998. Vejamos que: 

 

Nesta situação, homens podem aposentar-se aos trinta e cinco anos de 
contribuição e cinquenta e três de idade e as mulheres aos trinta anos de 
contribuição e quarenta e oito de idade, desde que: 
(i) Comprovem o exercício de, ao menos, cinco anos no cargo em que se 
dará a aposentadoria; 
(ii) Cumpram um pedágio equivalente a 20% do tempo que, em 



30 

 

 

 

16/12/1998, faltaria para atingir o tempo de contribuição especificado 
anteriormente. 
Nesta situação, o servidor terá os seus proventos de inatividade 
reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade 
estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal (65 
anos para homens e 60 para mulheres), na seguinte proporção: 
(i) três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as 
exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 
2005; 
(ii) cinco por cento, para aquele que completar as exigências para 
aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. 
No caso em análise, o servidor irá se aposentar com proventos 
calculados pela média aritmética simples das maiores remunerações, 
utilizando-se como base as contribuições ao regime de previdência a que 
esteve vinculado. É dispensada a exigência de tempo mínimo de carreira 
no serviço público e não há direito a paridade(in http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567, 
acessado em 24.05.2015).. 
 

Demais disso, temos outra regra de transição, como abaixo se vê, in verbis: 

 

A segunda regra de transição é para todos os servidores que 
ingressaram no serviço público até a data da publicação da Emenda 
Constitucional 41, em 31 de dezembro de 2003 e está disposta em seu 
artigo 6°: 
“Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de 
publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, 
que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, 
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 
5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, 
as seguintes condições: 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de 
idade, se mulher; 
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 

 IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em 
que se der a aposentadoria.” 
 Nesta situação, homens podem aposentar-se aos trinta e cinco anos de 
contribuição e sessenta de idade, e as mulheres aos trinta anos de 
contribuição e cinquenta e cinco de idade, desde que: 
(i) Possuam vinte anos de efetivo exercício no serviço público; 
(II) Possuam dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no 
cargo em que se der a aposentadoria. 
Nos termos acima, dispostos no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 
41/2003 e artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005, haverá o 
direito à paridade total, ou seja, os servidores terão direito a que seus 
benefícios sejam revistos sempre que houver modificação na 
remuneração dos ativos, estendendo-se a eles quaisquer benefícios ou 
vantagens concedidas aos servidores em atividade (in 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&arti
go_id=11567, acessado em 24.05.2015). 
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Desse modo, segundo Bessa, temos que: 

 

Os servidores que ingressaram no serviço público até 1998 e cumprirem 
todos os requisitos dispostos na primeira e segunda regra, podem optar 
por ter sua aposentadoria concedida de acordo com qualquer uma 
destas. É importante ressaltar que, atualmente, a segunda opção 
configura-se mais vantajosa ao servidor, por manter o direito à paridade 
entre os ativos e inativos de uma mesma categoria. (in 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura 
&artigo _id=11567, acessado em 24.05.2015). 
 

Há, ainda, a terceira regra de transição, in verbis: 

 

A terceira regra de transição, prevista na EC nº 47/2005, atenuou alguns 
dos efeitos da EC 41/2003, privilegiando aqueles que ingressaram no 
mercado de trabalho mais cedo e garantindo ao servidor que ingressou 
no serviço público até 16 de dezembro de 1998 a possibilidade de, caso 
não opte por nenhuma das regras anteriormente expostas, aposentar-se 
com proventos integrais, desde que preencha cumulativamente as 
condições previstas em seu artigo 3º: 
“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 
2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado 
no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se 
com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as 
seguintes condições: 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos 
de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 
40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de 
idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no 
inciso I do caput deste artigo. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias 
concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às 
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se 
aposentado em conformidade com este artigo.” 

Nesta situação, homens podem aposentar-se aos trinta e cinco anos de 
contribuição e as mulheres aos trinta anos, desde que possuam vinte e 
cinco anos de efetivo exercício no serviço público; ou possuam quinze 
anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se 
der a aposentadoria. O último e curioso requisito desta regra é a 
introdução do que se denomina “Fórmula 95”, que é o cálculo 
matemático simples em que a soma da idade e do tempo de contribuição 
de um servidor do sexo masculino deverá resultar em 95 e de um 
servidor do sexo feminino deverá resultar em 85. Por exemplo: Antonio 
da Silva, servidor público, conta com 38 anos de contribuição e, para 
aposentar-se pela citada fórmula 95, deverá possuir 57 anos de idade na 
data do requerimento. Verifique-se que a soma do tempo de 
contribuição, que é de 38 anos, com a idade, que deverá ser de 57 anos 
na data do requerimento, totalizará 95. É o que está previsto no inciso III, 
do artigo 3º, da EC47/2005 quando afirma que, para cada ano 
trabalhado a mais, haverá a redução de um ano no limite de idade 
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estabelecido no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição 
Federal (60 anos de idade para homens e 55 para mulheres). Um outro 
exemplo seria Maria da Silva, servidora pública, que atualmente conta 
com 32 anos de contribuição e, para aposentar-se pela citada “fórmula 
95”, deverá possuir 53 anos de idade na data do requerimento. Verifique-
se que a soma do tempo de contribuição, que é de 32 anos, com a 
idade, que deverá ser de 53 anos na data do requerimento, totalizará 85. 
Os servidores públicos que, embora tenham cumprido as regras para 
aposentar-se, optem por continuar em atividade, farão jus ao 
recebimento de um “abono de permanência”, que corresponde à 
“isenção da contribuição previdenciária” prevista no artigo 3°, §1° da 
Emenda Constitucional 20/1998, e, da mesma forma, equivale ao 
recebimento do valor da contribuição previdenciária até que se cumpram 
os requisitos para a aposentadoria compulsória (in http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11567, 
acessado em 24.05.2015). 

 
Importante registrarmos que em 2012 houve a alteração do critério de 

calculo das aposentadorias por invalidez e pensões decorrentes, feitas pela EC nº 

70. Os principais pontos de alteração foram: a exclusão da aplicação dos §§ 3º, 8º 

e 17 do art. 40 da CF (média aritmética simples); estabelecimento do prazo de 

180 dias para que a Administração revise todas as aposentadorias por invalidez e 

pensões cujo servidor tenha ingressado no Serviço Público até 31/12/2003 e o ato 

concessório tenha ocorrido a partir de 01/01/2004; manutenção da aposentadoria 

proporcional dependente da causa que motivou a invalidez; e, por fim, retorno da 

ultima remuneração do servidor (integralidade), como critério de calculo para a 

aposentadoria por invalidez (SERTÃO, 2013). 

 

 

2.4 Previsão Infraconstitucional 

 

A regulamentação do regime previdenciário foi fixada pela Lei Federal nº 

9.717 de 27.11.1998, a qual, por ser norma federal, é considerada como regra 

geral, cabendo somente à suplementação da norma sobre o tema, o que impede 

de se criar outras regras, pois violariam a referida lei, e por via reflexa, a 

Constituição Federal, conforme a explicação de Carvalho Filho, in verbis: 

 

A regulamentação desse regime foi fixada pela Lei nº 9.717, de 
27.11.1998, que a ele se referiu como regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos, denominação que substituímos pela 
expressão regime previdenciário especial, que nos parece mais 
apropriada, para distingui-lo do regime geral da previdência social, tal 
como está assentado na Constituição. O referido diploma estabelece as 
regras básicas do regime e abrange os servidores da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, ainda, os militares dos 
Estados e do Distrito Federal. Em relação a citada lei, é importante 
destacar que, embora federal, se constitui de normas gerais de 
aplicabilidade a todas as pessoas federativas por força do que dispõe a 
Constituição a respeito. Por conseguinte, todas deverão observar suas 
regras e estarão impedidas de criar outras normas em desacordo com os 
parâmetros gerais que estabelece; sua atuação visará apenas a 
suplementar as regras expressas na lei federal para atender a sua 
peculiaridade específicas. (in Manual de direito administrativo / José dos 
Santos Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 686). 

 

No art. 1º da Lei nº 9.717/98, consta que “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 deverão 

ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo 

a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:” 

 

Isso significa que “o conjunto de normas previdenciárias da pessoa 

federativa deverá abranger todos os servidores efetivos, sem distinções 

relacionadas a esta ou aquela categoria funcional” (in Manual de direito 

administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 

31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 686). 

 

Importante destacar, neste contexto, o entendimento acerca da 

contribuição do servidor ocupante de cargo em comissão, que já esteja 

aposentado pelo regime estatutário, in verbis: 

 

Em que pese a clareza da norma, há entendimento no sentido de que o 
servidor ocupante de cargo em comissão, se já é aposentado pelo 
regime estatutário, deveria contribuir para o regime previdenciário 
especial, e não para o regime geral, invocando-se como fundamento o 
fato de que aposentado daquela natureza ainda continua vinculado ao 
Poder Público. (in Manual de direito administrativo / José dos Santos 
Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 687). 

 
Explica o ilustre professor Carvalho Filho, sobre esta questão, que: 

 
O argumento é totalmente equivocado: a uma, porque não há mais 
qualquer vínculo funcional entre o aposentado e o Estado, já que a 
aposentadoria faz cessar o vínculo estatutário; a duas, porque a 
investidura nessa hipótese é nova, vale dizer, instaura-se outra relação 
funcional sem qualquer relação com a anterior; e a três, porque a 
Constituição nada ressalvou nesse sentido. Assim, se um servidor 
aposentado vem a ocupar exclusivamente cargo em comissão, deve 
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contribuir para o regime geral da previdência social, independentemente 
do regime jurídico sob o qual se aposentou anteriormente. (in Manual de 
direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 26. ed. rev., 
ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 687). 

 

Superada essa discussão, precisa-se consignar que “ainda no que se 

refere ao regime jurídico, vale a pena acentuar que normas específicas sobre 

aposentadoria, editadas pelos entes federativos, devem ser formalizadas por lei, 

de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, como assinala a Constituição (art. 

61, § 1º, II, “c”).” (in Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho 

Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 

701). 

 

E, “Conquanto direcionada à União, a norma aplica-se às demais entidades 

politicas pelo princípio da simetria.” (in Manual de direito administrativo / José dos 

Santos Carvalho Filho. – 26. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2012. – São Paulo: 

Atlas, 2013, p. 701). 

 

 

2.5 Competência Legislativa 

 

A União fixa as diretrizes gerais, devendo os demais entes federativos 

apenas suplementar, não conferindo plenos poderes aos referidos entes. 

 

Nesse sentido: 

 
Em função da autonomia político-administrativa de cada um dos Entes 
da Federação, incumbe especificamente à União estabelecer, normatizar 
e fazer cumprir a regra constitucional do artigo 40 em relação aos seus 
servidores públicos ocupantes de cargos efetivos e aos vitalícios; a cada 
Estado-membro da Federação e ao Distrito Federal, em relação a seus 
servidores públicos estaduais ou distritais e agentes públicos vitalícios; e 
a cada Município, em relação aos seus servidores públicos municipais, o 
que acarreta a existência milhares de Regimes de Previdência Social na 
ordem jurídica vigente. 
Todavia, tal regra não confere plenos poderes aos entes da federação 
para definir critérios de estabelecimento dos respectivos Regimes 
Próprios. (in Manual de direito previdenciário / Carlos Alberto Pereira de 
Castro, João Batista Lazzari. – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2013, 
p. 979) 

 

Inclusive, citamos, nesse momento, que o Supremo Tribunal Federal 
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acenou para a impossibilidade de inclusão em regime próprio de pessoas que não 

exercem cargo público efetivo, conforme o julgado abaixo: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, § 1º, da Lei Estadual do 
Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 
3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser 
evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado 
referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de 
ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise 
de ofensa direta aos arts. 40, 63, I, c/c 61, § 1º, II, c, da Constituição 
Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos 
de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 
12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em 
virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. 
Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a 
projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em 
aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, § 1º, II, c, da 
Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se 
verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de 
que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça 
aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, 
caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente. (STF - ADI: 2791 PR , Relator: Min. GILMAR 
MENDES, Data de Julgamento: 16/08/2006, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00519 
LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 33-46) 
 
EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Serventuários da 
justiça com atividade em cartório extrajudicial. Regime previdenciário. 
ADI nº 2.791. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou o 
entendimento no sentido de que não se estende aos escreventes 
juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime 
previdenciário próprio dos servidores públicos (ADI nº 2.791, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 
724203 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
07/05/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 06-08-2013 PUBLIC 07-08-2013) 

 

Verifica-se que na jurisprudência do STF há também acórdãos que 

demonstram “o entendimento de haver a obrigatoriedade de manutenção de 

regimes próprios para todos os entes federados, e desde o texto original do art. 

40 da Constituição:” (in Manual de direito previdenciário / Carlos Alberto Pereira 

de Castro, João Batista Lazzari. – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 979) 

 

Nessa senda: 

 

EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: seu cabimento - 
sedimentado na jurisprudência do Tribunal - para questionar a 
compatibilidade de emenda constitucional com os limites formais ou 
materiais impostos pela Constituição ao poder constituinte derivado: 
precedentes. II. Previdência social (CF, art. 40, § 13, cf. EC 20/98): 
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submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, 
assim como os de outro cargo temporário ou de emprego público ao 
regime geral da previdência social: argüição de inconstitucionalidade do 
preceito por tendente a abolir a "forma federativa do Estado" (CF, art. 60, 
§ 4º, I): improcedência. 1. A "forma federativa de Estado" - elevado a 
princípio intangível por todas as Constituições da República - não pode 
ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação, 
mas, sim, daquele que o constituinte originário concretamente adotou e, 
como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras emendas à 
Constituição; de resto as limitações materiais ao poder constituinte de 
reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam 
a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, 
mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos 
cuja preservação nelas se protege. 2. À vista do modelo ainda 
acentuadamente centralizado do federalismo adotado pela versão 
originária da Constituição de 1988, o preceito questionado da EC 20/98 
nem tende a aboli-lo, nem sequer a afetá-lo. 3. Já assentou o Tribunal 
(MS 23047-MC, Pertence), que no novo art. 40 e seus parágrafos da 
Constituição (cf. EC 20/98), nela, pouco inovou "sob a perspectiva 
da Federação, a explicitação de que aos servidores efetivos dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial", assim como as 
normas relativas às respectivas aposentadorias e pensões, objeto 
dos seus numerosos parágrafos: afinal, toda a disciplina 
constitucional originária do regime dos servidores públicos - 
inclusive a do seu regime previdenciário - já abrangia os três níveis 
da organização federativa, impondo-se à observância de todas as 
unidades federadas, ainda quando - com base no art. 149, parág. 
único - que a proposta não altera - organizem sistema 
previdenciário próprio para os seus servidores": análise da 
evolução do tema, do texto constitucional de 1988, passando pela 
EC 3/93, até a recente reforma previdenciária. 4. A matéria da 
disposição discutida é previdenciária e, por sua natureza, comporta 
norma geral de âmbito nacional de validade, que à União se facultava 
editar, sem prejuízo da legislação estadual suplementar ou plena, na 
falta de lei federal (CF 88, arts. 24, XII, e 40, § 2º): se já o podia ter feito 
a lei federal, com base nos preceitos recordados do texto constitucional 
originário, obviamente não afeta ou, menos ainda, tende a abolir a 
autonomia dos Estados-membros que assim agora tenha prescrito 
diretamente a norma constitucional sobrevinda. 5. É da jurisprudência do 
Supremo Tribunal que o princípio da imunidade tributária recíproca (CF, 
art. 150, VI, a) - ainda que se discuta a sua aplicabilidade a outros 
tributos, que não os impostos - não pode ser invocado na hipótese de 
contribuições previdenciárias. 6. A auto-aplicabilidade do novo art. 40, § 
13 é questão estranha à constitucionalidade do preceito e, portanto, ao 
âmbito próprio da ação direta. (ADI 2024, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2007, DJe-042 DIVULG 
21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00016 EMENT VOL-
02281-01 PP-00128 RDDT n. 143, 2007, p. 230-231 - destacamos) 

 

Em posição contrária, o ilustre professor Campos entende que não se pode 

obrigar o ente federativo a instituir e manter regime previdenciário próprio, 

esclarecendo que: 

 

As regras previstas na Constituição de 1988 que disciplinam a 
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previdência dos servidores públicos de cargos efetivos têm como 
destinatários todos os que se encontram nesta situação, 
independentemente de qual seja a unidade gestora responsável pela 
implementação dessas regras. Entendo também que a unidade federada 
não tem obrigação de criar e manter regime previdenciário, podendo 
vincular seus servidores titulares de cargos efetivos ao INSS (benefício) 
e à União – Receita Federal do Brasil (custeio), desde que estes 
apliquem as regras constitucionais referentes ao regime próprio a este 
universo de agentes públicos. (CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. 
As consequências da obrigatoriedade de regime próprio de previdência 
aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. In: FOLMANN, 
Melissa, e FERRARO, Suzani. Previdência: entre o direito social e a 
repercussão econômica no século XXI. Curitiba, Juruá, 2009, p. 232.) 

 

Entretanto, é importante mencionar que atualmente o posicionamento do 

Egrégio Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aposentadoria deve ser 

custeada pelo ente a qual o servidor estava vinculado. 

 

Vejamos o precedente: 

 
QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE 
CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. 
SUBMISSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
RECRUTADOS POR CONCURSO PÚBLICO AO REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA AINDA NÃO ENFRENTADO PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARTICULARIDADES DO CASO 
QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA MEDIDA. A controvérsia do 
apelo extremo está em saber se ofende o art. 40 da Constituição Federal 
a submissão de servidores municipais ao Regime Geral de Previdência 
Social. Servidores, entenda-se, recrutados por concurso público mas 
sem regime próprio de aposentação. Tema, diga-se, ainda não 
enfrentado por este Supremo Tribunal Federal. Considerando que o 
ingresso do autor nos quadros funcionais da municipalidade se deu sob 
regime jurídico estatutário, que, por mandamento constitucional, já 
incorporava o direito à aposentadoria por sistema próprio de previdência, 
e considerando ainda o caráter alimentar dos proventos de 
aposentadoria, tenho que a antecipação dos efeitos da tutela recursal é 
de ser deferida. Deferida mediante a contrapartida da contribuição 
financeira do requerente para o Município, tendo em vista que, à época 
da aposentadoria dele, requerente, já vigorava o caráter contributivo-
retributivo das aposentadorias estatutárias. Contrapartida, no entanto, a 
ser definida quando do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 
607.577. Presença dos pressupostos autorizadores da medida. Questão 
de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva do efeito 
suspensivo ao apelo extremo. (STF - AC: 2740 SP , Relator: Min. 
AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 27/03/2012, Segunda Turma, 
Data de Publicação: DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012) 

 

Assim, mesmo que o ente federativo não tenha criado o regime 

previdenciário para custear a aposentadoria do servidor público efetivo, quando 

implementado os requisitos para tal mister, deve, obrigatoriamente, realizar o 
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custeio. 

 

Como se observa da decisão acima, o servidor não poderá ficar a mercê da 

administração, garantindo-se, com isso, a efetivo gozo do direito de percepção de 

aposentadoria. 

 

É deveras importante transcrever as razões que levaram o Ministro Relator 

Ayres Brito, a deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos da 

ação cautelar nº 2.740/SP: 

 

Nessa contextura, e considerando que o ingresso do autor nos quadros 
funcionais da municipalidade se deu sob regime jurídico estatutário, que, 
por mandamento constitucional, já incorporava o direito à aposentadoria 
por sistema próprio de previdência, e considerando ainda o caráter 
alimentar dos proventos de aposentadoria, tenho que a antecipação dos  
efeitos da tutela recursal é de ser deferida. Deferida mediante a 
contrapartida da contribuição financeira do requerente para o Município, 
tendo em vista que, à época da aposentadoria dele, requerente, já 
vigorava o caráter contributivo-retributivo das aposentadorias 
estatutárias. Contrapartida, no entanto, a ser definida quando do 
julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 607.577. 

 
Extrai-se do trecho acima que um dos requisitos para a concessão do 

pedido antecipatório é o fato de o servidor ter ingressado nos quadros do 

Município, sob o regime estatutário, que já incorporava o direito à aposentadoria 

por sistema próprio de previdência. 

 

O segundo argumento, também respeitável, é a natureza alimentar da 

aposentadoria, a qual se não fosse deferida, iria, certamente comprometer o 

sustento do servidor e de sua família, o que não pode ser aceito no ordenamento 

jurídico. 

 

 

3 CONTROLE: ORIGENS, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PERSPECTIVAS 

 

Verifica-se que a noção da prestação de contas parece, hoje, 

absolutamente natural, de tão corrente e basilar na nossa cultura administrativa. É 

forçoso reconhecer, no entanto, que essa noção apresentou feições bastante 

distintas ao longo dos tempos, podendo-se afirmar que está em contínua 
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evolução, ainda que não de forma sempre constante (extraído da monografia “o 

papel do tribunal de contas da união no fomento do controle social – o caso da 

„listadosinelegíveis‟”,contidanoportal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.D

OC) 

 

A ideia da criação de um Tribunal de Contas surgiu pela primeira vez no 

Brasil em 23 de junho de 1826, com base na iniciativa de Felisberto Caldeira 

Brandt, Visconde de Barbacena, e de José Ignácio Borges, que apresentaram 

projeto de lei naquele sentido ao Senado do Império. As discussões, porém, se 

alastraram por décadas, polarizadas entre aqueles que defendiam a sua criação, 

e julgavam que as contas públicas deveriam ser examinadas por um órgão 

independente, e aqueles que combatiam, por julgar que as contas públicas 

deveriam ser controladas por aqueles mesmos que a realizavam (extraído da 

monografia “o papel do tribunal de contas da união no fomento do controle social 

– o caso da „lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 

 

Assim, somente com a queda do Império e o advento da república, foi 

possível tornar realidade a criação do Tribunal de Contas (extraído da monografia 

“o papel do tribunal de contas da união no fomento do controle social – o caso da 

„lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 

 

Nesse ponto específico da história brasileira é impossível olvidar o nome 

do grande jornalista, jurisconsulto, orador e político Rui Barbosa, que assumiu, na 

recém implantada república, a Vice-Presidência do governo provisório e o cargo 

de Ministro da Fazenda. Rui Barbosa foi um feroz defensor da criação de uma 

Corte de contas, tendo escrito, em sua hoje famosa exposição de motivos pra 

apresentação do decreto criador, as seguintes linhas (extraído da monografia “o 

papel do tribunal de contas da união no fomento do controle social – o caso da 

„lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC): 

 

O Governo Provisório reconheceu a urgência inadiável de reorganizá-lo; 
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e a medida que vem propor-vos é a criação de um Tribunal de Contas, 
corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura, que, 
colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e 
julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa 
exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem risco de 
converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil. 

 

O grande jurista baiano logrou inscrever a Tribunal de Contas no texto 

constitucional, como forma de realçar a sua importância e protegê-lo e às suas 

funções de eventuais ações retrógradas por parte do legislador ordinário (extraído 

da monografia “o papel do tribunal de contas da união no fomento do controle 

social – o caso da „lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 

 

Apesar de criado em 1890 e institucionalizado em 1891, somente em 17 de 

janeiro de 1893 o TCU foi finalmente instalado, graças ao empenho de Inocêncio 

Serzedello Corrêa, então Ministro da Fazenda do Governo Floriano Peixoto 

(extraído da monografia “o papel do tribunal de contas da união no fomento do 

controle social – o caso da „lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 

 

Pela Constituição de 1934, já durante a Era Vargas, o Tribunal recebeu, 

dentre outras, as seguintes atribuições: proceder ao acompanhamento da 

execução orçamentária, registrar previamente as despesas e os contratos, julgar 

as contas dos responsáveis por bens e dinheiro públicos, bem como apresentar 

parecer prévio sobre as contas do Presidente da República para posterior 

encaminhamento à Câmara dos Deputados (extraído da monografia “o papel do 

tribunal de contas da união no fomento do controle social – o caso da „lista dos 

inelegíveis‟”, contida no portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 

 

A Constituição de 1946 acrescentou um novo encargo às competências da 

Corte de Contas: julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas 

e pensões (extraído da monografia “o papel do tribunal de contas da união no 

fomento do controle social – o caso da „lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 
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Já a Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº 1, de 

1969, retirou do Tribunal o exame e o julgamento prévio dos atos e dos contratos 

geradores de despesas, sem prejuízo da competência para apontar falhas e 

irregularidades que, se não sanadas, seriam, então, objeto de representação ao 

Congresso Nacional (extraído da monografia “o papel do tribunal de contas da 

união no fomento do controle social – o caso da „lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 

 

Eliminou-se, de igual modo, o julgamento da legalidade de concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ficando a cargo do Tribunal de Contas, tão-

somente, a apreciação da legalidade para fins de registro. O processo de 

fiscalização financeira e orçamentária passou por completa reforma nessa etapa 

(extraído da monografia “o papel do tribunal de contas da união no fomento do 

controle social – o caso da „lista dos inelegíveis‟”, contida no 

portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054316.DOC). 

 

 

4 TRIBUNAL DE CONTAS 

 

4.1 Introdução 

 

Sabe-se que a fiscalização adequada da atuação do Poder Público não é 

uma novidade recente, pois há registros da existência de inciativas de controle da 

Administração desde a antiguidade (COSTA, 2006). 

 

Entretanto, com o surgimento dos Estados modernos é que se passou a ter 

um controle das finanças públicas de forma sistemática e técnica, pois houve a 

criação de órgão especializados (COSTA, 2006). 

O Brasil, por ter uma forte influência ibérica, adotou o modelo de Tribunal 

de Contas desde a sua independência, ocorrida em 1822. Convém registrar que o 

primeiro Tribunal de Contas União foi o primeiro criado em nosso país, após a 

proclamação da república (COSTA, 2006). 

 

É consabido que os Tribunais de Contas são organismos máximos de 
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auxílio do Poder Legislativo, no exercício do controle externo da Administração 

Pública, como bem salienta Costa (2006). 

 

Teixeira (2004) nos relata que a aproximação entre o Tribunal de Contas e 

o Poder Legislativo ocorreu na Carta Democrática de 1946. 

 

 

4.2 Competências Constitucionais em Matéria de Pessoal 

 

Teixeira (2004) afirma que as funções dos Tribunais de Contas foram 

ampliadas pela Constituição Federal de 1988, mostrando-se inequívoca a 

valorização da atividade de controle pelo espírito democrático. 

 

É importante destacar que a competência do Tribunal de Contas encontra-

se prevista na Constituição Federal, nos incisos do art. 71. 

 

Convém destacar que a classificação das atribuições dos Tribunais de 

Contas, segundo Teixeira (2004), se perfaz em 08 (oito), quais sejam: 

fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva e de 

ouvidoria. 

 

Fernandes (2008) explica que os Tribunais de Contas possuem tanto 

competência como limite da jurisdição, quanto atribuições ou competências de 

cunho meramente administrativo, o que equivale, neste caso, à ações de controle 

sem qualquer “definitividade” em seus julgamentos. 

 

Acrescenta Fernandes (2008), ainda, que o legislador teve o cuidado ao 

distinguir os termos quando tratou da competência de órgãos e agentes. 

 

Isto possui como única justificativa, não gerar nenhuma dúvida quanto a 

extensão das competências de agentes e órgãos. 

 

Nessa linha, convém transcrever o seguinte trecho: 
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Em especial, cabe registrar o zelo no emprego das expressões julgar, 
apreciar, analisar, verificar, no que se refere aos Tribunais de Contas. O 
rol de atribuições, expressamente denominadas pelo constituinte de 
competências inclui esses precisos verbos, indicativos de ações 
distintas, com consequências diversas (FERNANDES, 2008, p. 231). 

 

Chegando-se a seguinte conclusão: 

 

Apenas quando emprega o termo julgar é que o constituinte estaria se 
referindo ao limite da jurisdição, para excluir a competência de qualquer 
outro órgão do Poder Judiciário; nos demais casos, a competência diz 
respeito à possibilidade de ser apreciada determinada questão e 
definido, no âmbito administrativo, qual é o direito aplicável. 
(FERNANDES, 2008, p. 231). 

 

Segundo Moura e Castro (1983), essas competências não podem ser 

desprezadas por nenhum órgão de controle externo, pois materializam o princípio 

fundamental da prestação de contas, sendo, com isso, forçoso concluir que essas 

atribuições estão previstas em todas as leis orgânicas das Cortes de Contas 

brasileiras. 

 

 

4.3 Atos de Pessoal Sujeitos a Exame pelos TCE’S 

 

Fernandes (2008) ensina que num exame criterioso da Constituição 

Federal, podemos concluir que incube os Tribunais de Contas o exame e registro 

das admissões. 

 

Esta competência encontra-se prevista no art. 71, inciso III, da CF/88, que 

trata o seguinte: 

 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as 
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 

 

O exame nesses casos, se restringe à verificação de conformidade com a 

lei, que deve ser compreendida como ordenamento jurídico. Com essa 

competência, os Tribunais de Contas deram para o país uma das importantes 



44 

 

 

 

demonstrações de equilíbrio e serenidade na aplicação do direito (FERNANDES, 

2008). 

 

Por não está precedido da locução “julgar”, mister se faz reconhecer que a 

competência são se apresenta de forma exclusiva, o que faz emergir a incidência 

do princípio da ampla “revisibilidade” dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário (FERNANDES, 2008). 

 

Tal afirmação se coaduna com o preceito constitucional de que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do poder Judiciário, ex vi 

art. 5º, inciso XXXV, da CF. 

 

Dessa forma, como o Tribunal de Contas não possui a competência de 

julgar os atos administrativos de registro de pessoal, estes poderão ser revistos 

pelo Poder Judiciário, ou seja, não haverá violação de competência entre as 

esferas envolvidas. 

 

Registra Fernandes (2008) que há certa divergência de entendimentos 

sobre a possibilidade ou não de revisão dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário, pois uma parcela da doutrina afirma que a “correta aplicação da lei 

constitui direito público subjetivo”. 

 

Podemos afirmar, com certeza absoluta, que os princípios da 

Administração Pública são de suma importância para nortear as funções 

administrativas, devendo, com isso serem observados em qualquer etapa do ato 

administrativo (LINHARES, 2008). 

 

Caso não sejam observados, pode-se concluir que haverá um 

desvirtuamento e olvidar o que há mais de elementar para a guarda e zelo dos 

interesses sociais, como ensina por Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo. 

22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 82). 

 

Linhares (2008) nos relata que é “pacífico (...) que o ingresso no quadro de 

pessoal da Administração Pública direta ou indireta é direito assegurado a todos 
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os brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos na forma da lei”. 

 

Nessa linha de raciocínio, impõe-se à Administração Pública a obrigação 

de fiscalização do ingresso das pessoas que foram aprovadas em concursos 

públicos, a fim de atender aos interesses previstos na constituição (princípios 

constitucionais), bem como afastar qualquer ato a qual incida alguma nulidade 

que afronte a Constituição e as leis em vigor, atendendo-se, dessa forma, aos 

princípios da legalidade e, principalmente, da moralidade. 

 

Destacamos que essa apreciação dos atos admissionais é uma inovação 

da CF/88, conforme salientado por Linhares (2008). 

 

Nessa linha de ideias, colacionamos o posicionamento de Mileski (1999), 

que explica o seguinte: 

 

[...] entendemos que a apreciação da legalidade dos atos de admissão, 
inatividade e pensões possui a conveniência de interesse público que 
justifica a sua prática. Primeiro, esses atos envolvem dispêndios públicos 
e isso só já seria motivo suficiente para justificar sua submissão ao 
princípio da legalidade. Segundo, ao contrário do que ilustres figuras 
afirmam, esta não é uma atividade de fiscalização de recursos de 
pequeno porte. A fiscalização realizada, mesmo que na individualidade 
aparente pouco, na totalidade envolve parcela elevada do orçamento 
público. 

 

Ora, percebemos que a apreciação de legalidade desses atos possui 

grande importância, ao passo que atinge o interesse público primário, consistente 

no interesse da sociedade. 

 

Consigna-se que as razões apontadas pelo ilustre doutrinador, nos mostra 

que esses atos envolvem dispêndio de dinheiro público, os quais devem ser bem 

empregados pelo gestor público, não podendo ser analisados sob o enfoque 

individual, mas sim num todo, pois há um grande impacto financeiro na 

contratação de qualquer servidor. 

 

Linhares (2008) explica que apesar da existência de divergências de 

entendimentos, os Tribunais de Contas vem, exaustivamente, examinando os 

atos admissionais, cumprindo, dessa forma, como não poderia deixar de ser, sua 
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competência que a Constituição cidadã lhe outorgou. Nesse passo, defende que o 

exame da legalidade dos atos de admissão deve ser realizado de forma singular e 

personalíssima. Afirma que não pode, por exigência constitucional, este exame 

ser realizado por amostragem, uma vez que esta técnica não abrange a totalidade 

dos atos administrativos. 

 

É preciso colacionar que, 

 

Não obstante a obrigatoriedade da aprovação em concurso público, é 
fundamental que seus atos produzam efeitos. A sua realização, por si só, 
não configura legalidade às admissões, pois é necessário que se 
observe,rigorosamente, os princípios norteadores da Administração 
Pública. A contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público é outra 
exceção ao princípio constitucional da exigência do concurso público, 
mas que é tratado adiante. Na admissão de servidor, seja ele efetivo ou 
empregado, é necessária a satisfação de alguns pressupostos, tais como 
a comprovação da necessidade de aumento do quadro de pessoal, a 
criação de cargo ou emprego através de lei, a autorização na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, bem como a previsão na Lei Orçamentária 
anual, a obediência à vedação da legislação eleitoral, a observância das 
vedações e dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e, 
ainda, o regular processo seletivo. (LINHARES, 2008) 

 

Logo, não basta a aprovação em concurso público, pois essa aprovação 

não é condição necessária para configurar a legalidade do ato de admissão, mas, 

o ato deve ser convalidado pelo Tribunal de Contas local, a fim de produzir o 

efeito jurídico necessário e, assim, estabilizar a nomeação do aprovado em cargo 

público. 

 

Isso porque o Tribunal de Contas analisa a regularidade do ato 

admissional, verificando, por exemplo, a necessidade de aumento do quadro de 

pessoal, se o cargo ou emprego está previsto em lei, e, se há previsão 

orçamentária para a contratação. 

 

Podemos, então, constatar a imperiosa necessidade da análise do ato 

admissional pelo Tribunal de Contas, a fim de atender a todos os preceitos 

Constitucionais existentes. 

 

Nesse passo, os Tribunais de Contas possuem competência para analisar 
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seis tipos de admissões, quais sejam: a) por concurso público; b) temporária por 

excepcional interesse público; c) por decisão judicial; d) sem fundamento legal; e) 

por processo seletivo público; e f) os atos de pessoal de provimento derivado. 

 

 

4.4 Aposentadorias, Reformas e Pensões 

  

A aposentadoria, segundo Linhares (2008) é uma conquista social que não 

surgiu de maneira inesperada e pronta, pois se trata do resultado de uma 

evolução. Cita-se o ilustre doutrinador Adilson Abreu Dallari, que, ao lembrar as 

palavras de Themístocles Cavalcanti, conseguiu, com muita propriedade, resumir 

as características da aposentadoria: 

 

O instituto da aposentadoria é, antes de tudo, uma conquista social, 
fundada em um princípio de justiça que não permite o abandono na 
miséria, depois da velhice ou da invalidez, daquele que prestou serviço 
ao Estado (LINHARES, 2008). 

 

Nesse passo, Linhares (2008) aponta Helio Saul Mileski diz que “a doutrina 

pátria é uniforme em reconhecer que a previdência social, basicamente, está 

assentada em um princípio fundamental: o da solidariedade social que deflui da 

solidariedade humana”. Ademais, menciona-se, ainda, Wladimir Novaes Martinez, 

com o objetivo de explicitar as origens do princípio previdenciário, qual seja: 

 

A solidariedade social é projeção de amor individual exercitado entre 
parentes e estendido ao grupo social. O instinto animal de preservação 
da espécie, sofisticado e desenvolvido no seio da família, encontra na 
organização social ambas possibilidades de manifestação. Pequeno o 
grupo social, a sociedade é quase instintiva. Vencendo o natural 
egoísmo, quem ajuda o próximo um dia poderá ser ajudado. 
Suplantando o individualismo, a pessoa integra-se na sociedade. Essa 
ajuda, sem perspectiva de reciprocidade, é moral; com certeza de 
reciprocidade, é seguro social (LINHARES, 2008) 

 

Para se compreender melhor como ocorreu a evolução da aposentadoria 

no Brasil, destacamos a seguinte passagem: 

 

Entendo oportuno traçar uma linha no tempo para, assim, 
compreendermos a real evolução do instituto da aposentadoria. A 
Constituição Imperial de 1824 foi omissa com relação a este instituto. 
Entretanto, com a Constituição Republicana de 1891, começaram a 
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surgir as primeiras manifestações, de maneira muito singela e específica, 
do instituto da aposentadoria, tão-somente “aos funcionários públicos em 
caso de invalidez no serviço da nação”. Posteriormente, a Constituição 
de 1934 ampliou este benefício, surgindo a aposentadoria compulsória 
“para os funcionários que completassem 68 anos”, e acrescentava, 
destarte a aposentadoria por invalidez, discriminando os casos em que 
esta poderia ser concedida com proventos integrais.  
Em 1937, sob a égide da nova Carta, as aposentadorias passaram a ter 
uma configuração punitiva, segundo Adilson Abreu Dallari, “dispondo que 
ela poderia ser decretada com relação aos servidores cujo afastamento 
se impusesse a juízo exclusivo do Governo, no interesse do serviço 
público ou por conveniência do Regime”. Já em 1939, com o advento da 
Lei nº 1.713, a aposentaria passa a ter o objetivo de premiar aqueles 
“funcionários públicos que contassem com 35 anos de efetivo exercício, 
e desde que fossem julgados merecedores desse prêmio, pelos bons e 
leais serviços prestados a administração pública”(MILESKI, 2003) 
A Constituição de 1946 passou a dividir as aposentadorias em três 
espécies: compulsória, por invalidez e a voluntária, que vigem até os 
dias atuais, com algumas alterações. Nesta ocasião, já existia a 
preocupação com relação à integralidade ou proporcionalidade dos 
proventos, como suas peculiaridades para obtenção desses benefícios. 
Com as demais constituições, as aposentadorias, reformas e pensões 
foram também evoluindo. Passou a existir a aposentadoria voluntária por 
tempo de serviço, proporcional ou integral, bem como pensão aos 
dependentes em caso de morte do servidor. Sabe-se que as cartas 
constitucionais de 1967 e 1969, de regra geral, não sofreram alterações, 
mas existia a preocupação “em evitar o alargamento dos benefícios e a 
concessão de incentivos à aposentação, cuidando também de refrear ou 
conter as revisões ou reajustes de Proventos” (DALLARI) A Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 71, inciso III, determinou que a 
apreciação da legalidade dos atos de aposentadoria, reformas e pensões 
permanecesse a cargo dos Tribunais de Contas,(...) 
A Constituição Federal de 1988 manteve as três espécies de 
aposentadorias. A aposentadoria voluntária, que poderia ser integral ou 
proporcional, era concedida para os servidores diante do cumprimento 
do tempo de serviço. Para que o servidor implementasse o direito à 
aposentadoria integral, era necessário que comprovasse o tempo de 
efetivo trabalho de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Para 
a aposentadoria proporcional, o tempo exigido pela norma era de 30 
anos para homens e 25 anos para mulheres. 
Importa referir que aposentadoria e reforma têm a mesma natureza 
jurídica e o mesmo objeto. (LINHARES, 2008) 

 

 

5 DO REGISTRO DOS ATOS DE PESSOAL PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS 

 

Segundo a Constituição da República, incumbe ao Congresso Nacional o 

controle externo, a ser realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o 

qual possui as seguintes atribuições, ex vi art. 71 da CF, in verbis: 

 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
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I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 
sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório; (grifo nosso) 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 
capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos 
do tratado constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, 
entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando 
a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados. 
§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente 
pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo 
as medidas cabíveis. 
§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 
noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o 
Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou 
multa terão eficácia de título executivo. 
§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e 
anualmente, relatório de suas atividades. 

 

Mendes explica que a função de fiscalização é típico do regime 

republicano, pois o povo, que é o titular da soberania, procura saber como seus 

mandatários gerem a riqueza de nosso País, sendo que esta fiscalização é 

realizada pelo Congresso Nacional, à guisa de controle externo (2012, p. 914). 

 



50 

 

 

 

Nesse passo, antes de adentrar a própria análise dos atos de admissão, 

aposentadoria e pensões, devemos definir o que sejam atos administrativos. 

 

Para Gasparini (1995), o ato administrativo é toda prescrição unilateral, 

juízo ou conhecimento, predisposta para produzir efeitos jurídicos, sendo 

expedidas pelo Estado ou que lhe represente, no exercício das prerrogativas, 

atuando como parte interessada na relação, atendendo-se, ainda, a lei, com o 

fundamento de cumprir finalidades existentes no sistema normativo, podendo ser 

reapreciadas pelo Poder Judiciário. 

 

Linhares (2008), explica que  

 

O ato administrativo, portanto, é um ato jurídico, de maneira que a sua 
prática de acordo com a lei entra no mundo jurídico e passa a produzir 
efeitos. A partir daí, podemos dizer que os atos sujeitos ao registro pelos 
Tribunais de Contas são atos administrativos. Sabe-se que os atos 
administrativos podem ser classificados de diversas maneiras; 
entretanto, o que se analisa neste trabalho diz respeito tão-somente 
quanto a sua formação, uma vez que é neste particular que residem as 
maiores divergências sobre atos concessivos de aposentadoria. Os atos 
administrativos classificam-se em atos simples, atos compostos e atos 
complexos. 
(...)Diante dessa conceituação pelo renomado Mestre, pode-se afirmar 
que o ato de aposentadoria é um ato administrativo, expedido pela 
Administração Pública, que confere direito ao Administrado. Entretanto, 
clamor reside entre a doutrina e a jurisprudência que, até o momento, 
não chegaram a um denominador comum. 

 

Dessa forma, verificamos, com certeza cristalina, que o ato de 

aposentadoria constitui-se num ato administrativo. 

 

Nesse caminho, segundo a orientação firmada pelo Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, o ato de concessão de aposentadoria é de natureza complexa, 

como bem podemos observar dos julgados abaixo: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA 
PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REVOGADA: RECUSA 
DE REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999: ATO 
COMPLEXO. PRECEDENTES. EM 19.1.1995 A SERVIDORA NÃO 
CUMPRIA OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REVOGADO ART. 193 
DA LEI N. 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA. (MS 25697, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 
17/02/2010, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 
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REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 
EMENT VOL-02393-02 PP-00268) 
 
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PODERES DO RELATOR. 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO 
INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 
RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO 
DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE 
SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA 
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O art. 205 do Regimento 
Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda 
Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar 
monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em 
debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 
Federal. 2. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, de modo 
que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente 
registro pelo Tribunal de Contas da União. (...) (MS 31527 AgR, 
Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 
PUBLIC 23-04-2015) 

 

Entretanto, essa orientação diverge no nosso ordenamento jurídico, pois há 

entendimentos que afirmam ser o referido ato composto. Nesse sentido, temos a 

lição de Maffini, a qual defende que o ato de concessão possui esta natureza 

jurídica, conforme trecho abaixo: 

 

(...) o enquadramento dos atos sujeitos a registro pelos Tribunais de 
Contas como atos administrativos complexos, porquanto esse pressupõe 
vontades conjugadas para a formação de um único ato, enquanto que no 
caso dos atos sujeitos a registro o que se tem são duas decisões 
independentes e autônomas, quais seja, o ato propriamente dito e o 
registro de tal ato. Isso significa dizer que, segundo a definição que se 
depreende da doutrina majoritária, os atos sujeitos a registro pelos 
Tribunais de Contas não seriam atos administrativos complexos, mas 
atos administrativos compostos. Para se alcançar tal conclusão, destaca-
se o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem "ato 
composto é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, em 
que a vontade de um é instrumental em relação a do outro, que edita o 
ato principal. Enquanto no ato complexo fundem-se vontades para 
praticar um ato só, no ato composto, praticam-se dois atos, um principal 
e outro acessório; este último pode ser pressuposto ou complementar 
daquele.” (in MAFFINI Rafael da Cás. Caderno do Programa de Pós-
Graduação em Direito – PPGDIR- UFRGS.) 

 

No mesmo sentido, tem-se, ainda, o julgado do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, in verbis: 

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. 
APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS. ATO COMPOSTO QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO 
ATÉ QUE SEJA REGISTRADO PELA CORTE FISCALIZADORA. LEI 
FEDERAL No 9784/99, CUJO PRAZO DE DECADÊNCIA PARA 
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REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO SE APLICA EM 
ÂMBITO MUNICIPAL. FIXAÇÃO DO PRAZO DE DEZ ANOS, DO 
ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL, ATÉ QUE SOBREVENHA 
LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DO ENTE MUNICIPAL.DECORRIDO TEMPO 
INFERIOR A DEZ ANOS ENTRE A CONCESSÃO DA 
APOSENTADORIA E O ATO QUE A DESCONSTITUI, NÃO HÁ 
DIREITO A SER ASSEGURADO, POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À 
BOA FÉ E À SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA. 
(Apelação Cível nº 70023783020 da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Apelação Provida em 07-05-
2008). 

 

Dessa forma, vemos que apesar de o E. Supremo Tribunal Federal 

posicionar-se no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria é complexo 

existe uma forte corrente que sustenta ser o referido ato composto. 

 

Considerando, nesse ponto, que o ato de concessão de aposentadoria é 

complexo, importante verificarmos quando ocorre a decadência do direito de 

revisão pela Administração Pública. 

 

Isso porque a importância de definir a natureza jurídica do ato inativatório 

não está em saber qual é a tese vencedora, mas determinar o dies a quo para o 

início da contagem do prazo para a anulação dos atos de aposentadoria 

(LINHARES, 2008). Por isso, vejamos o teor do art. 54 da Lei 9.784/99, que 

declara:  

 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de 
que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decaem em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé.  
 

Nessa senda, reproduzimos um trecho da resposta à consulta 

encaminhada pela Procuradora-Chefe Substituta da Procuradoria da União do 

Estado do Espírito Santo ao Tribunal de Contas da União sobre a aplicabilidade 

do art. 54 da Lei nº 9.784, de 29-01-99 às aposentadorias realizadas pelas Cortes 

de Contas (LINHARES, 2008):  

 

Admitindo-se ser complexo o ato de aposentadoria, conclui-se que o 
prazo para sua anulação começa a fluir a partir do momento em que ele 
se aperfeiçoa, com o respectivo registro pelo TCU. Assim, ainda que se 
admita a aplicabilidade da Lei no 9.784/99 às atividades de controle 
externo, o prazo decadencial estabelecido pelo seu artigo 54 não 
constitui um impedimento à apreciação contemplada pelo art. 71, inciso 
III da lei fundamental [...] Ocorre que o ato complexo de aposentadoria, é 
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um procedimento formado por um conjunto de atos independentes entre 
si, praticados por órgãos distintos, voltados para a mesma finalidade: o 
ato da Administração, que concede o benefício em caráter provisório, e o 
ato de controle externo, que chancela a legalidade da concessão. (in 
BOLETIM de Direito Administrativo. Atos de Aposentadoria – Anulação 
pelo TCU – Invocação da Lei no 9.784/99 – Processo Administrativo 
Federal – Inaplicabilidade. Janeiro de 2002). 

 

Importante destacarmos que não corre a decadência enquanto não 

aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, conforme o seguinte julgado: 

Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, 
com o respectivo registro perante a Corte de Contas da União, não há 
falar na fluência do prazo do art. 54 da 9.784/99, referente ao lapso de 
tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação 
de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários. 
Precedentes: MS 25561, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 
21.11.2014; MS 27296, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 
18.6.2014; e MS 28576, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, DJe de 11.6.2014. (...) (MS 31527 AgR, Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015) 

 

 

5.1 Da Negativa do Registro 

 

Noutro giro, é importante analisarmos a eficácia e a natureza jurídica do ato 

denegatório de registro. Teixeira (2004) afirma que este tema inspira mais 

incerteza do que o registro, pois, de início, a primeira perguntar é saber se a 

denegação do registro de uma aposentadoria anula o ato aposentatório ou 

apenas cessa os seus efeitos, entretanto, a resposta, baseada na doutrina, não é 

uniforme. 

 

Continua Teixeira (2004) apud Silva explicando que 

 

Expondo as competências dos Tribunais de Contas na ordem 
constitucional vigente, pergunta pelo significado da expressão “apreciar, 
para fins de registro”, para em seguida asseverar que “não há de ter 
sentido puramente cartorário. O texto significa que se os atos forem 
legais, o Tribunal determina o registro; se forem ilegais, recusa o 
registro, assinará prazo para que o órgão ou entidade competente adote 
as providencias necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, IX), 
corrigindo e invalidando os atos viciados.”. 
 

Vemos, portanto, que o ato denegatório de aposentadoria é de natureza 

hibrida e vinculado, tendo em vista ser declaratório e constitutivo (TEIXEIRA, 

2004). 
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Para Mileski (1999), a negativa de registro aos atos de aposentadorias em 

razão de vício de ilegalidade que não autorize a validade jurídica do ato, acarreta 

na perda de sua eficácia, tornando o ato inexequível, razão esta que vincula, 

obrigatoriamente, o administrador a realizar a desconstituição do ato, com o 

servidor devendo retornar a atividade funcional, bem como ser cessado o 

pagamento dos benefícios impugnados.  

 

Inclusive, nessa linha de raciocínio, colacionamos um julgado do Tribunal 

de Contas de Roraima, negando o registro da aposentadoria para uma servidora, 

in verbis: 

(...) 
Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, reunidos 
em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, à unanimidade, diante das 
razões expostas pelo Relator e, em conformidade com o que prescreve o 
artigo 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 42, II da Lei 
Complementar 006/94, c/c artigo 278 do RITCE/RR, ACORDAM: 
9.1. reconhecer a ilegalidade dos cálculos realizados pelo IPER no 
computo da aposentadoria da Sra. Alcina Barbosa Alves, o qual deverá 
ser corrigido pelo Instituto para a devida aplicação da integralidade de 
proventos, prevista no art. 6o da EC no 041/2003, sem prejuízo à ex-
servidora desde a data do ato de Aposentadoria;  
9.2. não conceder o registro do ato de Aposentadoria Voluntária por 
Tempo de Contribuição da Sra. Alcina Barbosa Alves, no cargo de 
Professora nível PMI, Classe B, Matrícula no 050000987, concedida por 
meio da Portaria no 600/2008/GAB/PRES/IPER ; 
9.3. remeter cópia do Acórdão à Entidade Previdenciária, para as 
medidas pertinentes, que deverá ser procedida no prazo de 30 (trinta) 
dias; 
9.4. determinar o ulterior arquivamento do feito (TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE RORAIMA,  ACÓRDÃO No 018/2015TCERR2a 
CÂMARA) 

 

Em caso negativo, será novamente apontado no relatório de auditoria. Uma 

vez verificada a ilegalidade do ato, o vício encontrado atinge-o inteiramente, 

motivo pelo qual o julgamento por parte do Tribunal de Contas será pela negativa 

que culminará com a anulação do próprio (LINHARES, 2008).  

 

Com efeito, atualmente, o Supremo Tribunal entende ser prudente a 

recomendação ao órgão de origem para que adote as medidas necessárias ao 

exato cumprimento da lei, para evitar, assim, a negativa de registro. Nesse passo, 

mister se faz referir que esta diligência, à origem, não obriga a Administração ao 

seu cumprimento (LINHARES, 2008).  
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Helio Saul Mileski (1999) conseguiu, de maneira brilhante, fazer um 

apanhado de situações que merecem ser observadas quando da negativa de 

registro do exame da legalidade dos atos admissionais, valendo a pena ser 

reproduzido para um melhor aproveitamento de sua explanação: 

 

1. Casos em que o Tribunal, ao declarar o ato ilegal e nulo, conforme art. 
37, § 2º, da Constituição Federal, deverá assinar prazo para que a 
autoridade administrativa promova a desconstituição do ato da 
admissão59 , e caso não atendido, deverá sustar a execução do ato 
impugnado60 , buscando estabelecer a responsabilidade do 
administrador, com vistas à punição referida no parágrafo 2º61, do art. 
37 da Constituição Federal. a. admissões efetuadas sem aprovação 
prévia em concurso, ou após o seu prazo de validade; b. sem 
autorização legal quando se tratar de contratação por excepcional 
interesse público ou permanência além do prazo fixado por lei. 2. quando 
a situação envolver impugnação de admissão por ilegalidade ocorrida 
em concurso público, o Tribunal de Contas deve proceder com a devida 
cautela. Contudo, essas cautelas devem ser tidas para a determinação 
de desfazimento de um ato não podem significar uma abdicação da 
função fiscalizadora, nem devem servir para isentar de responsabilidade 
o administrador que age de forma contrária à lei. Assim, ficando de forma 
clara e insofismável que o concurso público é um ato ilegítimo, porque 
realizado em conflito com textos legais e regulamentares, deve o 
Tribunal posicionar-se pela nulidade do concurso, negando registro ao 
ato de admissão dele decorrente. Declarada a negativa de validade do 
concurso e da conseqüente negativa do ato admissional, seguem-se os 
procedimentos determinados constitucionalmente: primeiro deve ser 
assinado o prazo para o cumprimento da decisão. Nesse caso, embora a 
decisão do Tribunal de Contas vincule a autoridade administrativa, 
tratando-se de nomeação de servidor público decorrente de concurso 
público, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, para o 
cumprimento do decidido pelo Tribunal de Contas, o administrador 
deverá promover inquérito administrativo para a anulação do concurso, 
em que fique assegurado o direito de defesa dos servidores atingidos 
pela medida. Não sendo atendido, o Tribunal deve sustar os atos 
impugnados, comunicando o fato ao Legislativo; 3. quando a negativa de 
registro envolver empregado público, em razão do mesmo ser admitido 
por meio de contrato. Contrato de trabalho – de imediato, surge 
questionamento sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas 
determinar a sustação desse tipo de contrato. O Inciso III, do art. 71 da 
Constituição Federal, estabelece como competência exclusiva e 
indelegável do Tribunal de Contas (MILESKI) 

 

Interessante, neste momento, colacionar alguns julgados que demonstram 

a aptidão dos atos para registro, oriundos do Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado de Roraima, in verbis: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA 
ACÓRDÃO Nº 023/2015-TCERR-2ª CÂMARA 
1. PROCESSO Nº: 0715/2011 
2. ASSUNTO: Registro de Atos de Concessão de Aposentadoria 
3. ÓRGÃO: Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Boa Vista 
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4. BENEFICIÁRIO:  Sr. Abílio Fernandes 
5. RESPONSÁVEL: Sr. Ottomar de Sousa Pinto 
6. RELATOR: Conselheiro Marcus Rafael de Hollanda Farias 
7. MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: Dr. Diogo Novaes Fortes 
8. DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS: Dr. Roberto 
Riverton de Souza Veras 
9. ACÓRDÃO: 
EMENTA: ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. LEGALIDADE. 
FUNDAMENTO NO ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988 C/C ART. 42,II, DA LEI COMPLEMENTAR nº 006/94. REGISTRO 
DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. 
Vistos, discutidos e relatados estes autos de registro de atos de 
concessão de aposentadoria voluntária proporcional ao tempo de 
serviço, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de 
Roraima, diante das razões expostas pelo Relator e em conformidade 
com que prescreve artigo 71, III da Constituição Federal de 1988, c/c o 
art. 42, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 006/94, à 
unanimidade, DECIDE: 
9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 
Aposentadoria Voluntária Proporcional ao Tempo de Serviço do ex-
servidor público do Município de Boa Vista, Sr. Abílio Fernandes; 
9.2. autorizar o PRESSEM - Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Boa Vista, fazer a devida averbação 
na ficha funcional do ex-servidor; 
9.3. arquivar o feito, após cumpridas as formalidades legais. 
10. ATA Nº 003/2015-ORDINÁRIA-2ª CÂMARA 
11. DATA DA SESSÃO: 05 de março de 2015 
12. VOTAÇÃO: à unanimidade 
13. ESPECIFICAÇÃO DO QUORUM: 
13.1. CONSELHEIROS PRESENTES: 
Marcus Rafael de Hollanda Farias 
Cilene Lago Salomão 
Célio Rodrigues Wanderley 
Marcus Rafael de Hollanda Farias 
Conselheiro Presidente 
Relator 
Foi presente: 
Diogo Novaes Fortes 
Procurador de Contas 
Ministério Público de Contas 
 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA 
ACÓRDÃO Nº 030/2015-TCERR-2ª CÂMARA 
1. PROCESSO Nº: 0141/2011 
2. ASSUNTO: Registro de Atos de Concessão de Aposentadoria 
3. ÓRGÃOS: Prefeitura Municipal de Boa Vista/SMAG/PRESSEM 
4. BENEFICIÁRIA: Sra. Maria Socorro Silva de Oliveira 
5. RESPONSÁVEL: Sr. Iradilson Sampaio de Souza 
6. RELATORA: Conselheira Cilene Lago Salomão 
7. MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: Dr. Diogo Novaes Fortes 
8. DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS: Dr. 
Roberto Riverton de Souza Veras 
9. ACÓRDÃO: 
Considerando que compete às Cortes de Contas apreciar a legalidade, 
para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadorias, reformas 
e pensões, bem como de melhorias que tenham alterado o fundamento 
legal do ato concessório; 
Considerando os pareceres convergentes dos órgãos técnicos deste 
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Tribunal e do Ministério Público de Contas, no sentido de que seja 
considerada legal a aposentadoria em questão. 
Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, reunidos 
em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, à unanimidade, diante das 
razões expostas pela Relatora e, em conformidade com o que prescreve o 
artigo 71, inciso III, c/c o art. 42, parágrafo único da Lei Complementar 
006/94, artigos 76, inciso VII e 278, do RI-TCE/RR e art. 9º da Resolução 
TCE/RR10/95, ACORDAM: 
9.1. considerar legal o Ato de Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição da Servidora Maria do Socorro Silva de Oliveira, no Cargo 
Efetivo de Auxiliar de Enfermagem do quadro de pessoal da Prefeitura de 
Boa Vista - Roraima, com fundamento no artigo 6º, incisos I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº. 41/2003 da CF/1988, e pelo seu registro com 
fundamento no artigo 71, III da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 42, 
II, da Lei Complementar nº. 6/94. 
9.2. autorizar a Prefeitura Municipal de Boa Vista e o PRESSEM a fazerem 
a devida averbação na ficha funcional do interessado. 
9.3. arquivar o processo após cumpridas as formalidades legais. 
10. ATA Nº 003/2015-ORDINÁRIA-2ª CÂMARA 
11. DATA DA SESSÃO: 05 de março de 2015 
12. VOTAÇÃO: à unanimidade 
13. ESPECIFICAÇÃO DO QUORUM: 
13.1. CONSELHEIROS PRESENTES: 
Marcus Rafael de Hollanda Farias 
Cilene Lago Salomão 
Célio Rodrigues Wanderley 
Marcus Rafael de Hollanda Farias 
Conselheiro Presidente 
Cilene Lago Salomão 
Conselheira Relatora 
 Foi presente: 
Diogo Novaes Fortes 
Procurador de Contas 
Ministério Público de Contas 

 

Verificamos dos julgados acima que existindo o preenchimento dos 

requisitos legais, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima considera legal o 

ato de aposentadoria do servidor. 

 

Nessa linha, há também julgados em que o Tribunal de Contas de 

Roraima, quando da apreciação do registro de aposentadoria, declarou a perda 

de objeto, em razão do falecimento do servidor, dentre eles, destacamos o 

seguinte: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA 
ACÓRDÃO Nº 037/2015-TCERR-2ª CÂMARA 
1. PROCESSO Nº: 0604/2014 
2. ASSUNTO: Registro de Atos de Concessão de Aposentadoria 
3. ÓRGÃO: Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Boa Vista - PRESSEM 
4. BENEFICIÁRIA: Sra. Zilma Barbosa Guerreiro 
5. RESPONSÁVEL: Sra. Maria Teresa Saenz Surita 
6. RELATORA: Conselheira Cilene Lago Salomão 
7. MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: Dr. Diogo Novaes Fortes 
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8. DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS: Dr. Roberto 
Riverton de Souza Veras 
9. ACÓRDÃO: 
Considerando que compete às Cortes de Contas apreciar a legalidade, 
para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadorias, 
reformas e pensões, bem como de melhorias que tenham alterado o 
fundamento legal do ato concessório; 
Considerando que o exame da legalidade do ato está prejudicado, tendo 
em vista que os efeitos financeiros da concessão do benefício se 
exauriram antes da sua apreciação; 
Considerando os pareceres convergentes dos órgãos técnicos deste 
Tribunal e do Ministério Público de Contas, no sentido de que houve a 
perda de objeto no presente feito; 
Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, reunidos 
em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, à unanimidade, diante das 
razões expostas pela Relatora e, em conformidade com o que prescreve 
o artigo 71, inciso III, c/c o art. 40, II da Constituição Federal e art. 42, 
parágrafo único da Lei Complementar 006/94, c/c artigo 281 do RI-
TCE/RR e art. 9º da Resolução TCE/RR10/95, ACORDAM: 
9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de 
concessão da aposentadoria da servidora da Prefeitura de Boa Vista, 
Zilma Barbosa Guerreiro, Aux. de Serviços Diversos (NA-804 “I”), 
aposentada por intermédio do Decreto 3220, de 30/6/1994; 
9.2. arquivar o processo após cumpridas as formalidades legais. 
10. ATA Nº 003/2015-ORDINÁRIA-2ª CÂMARA 
11. DATA DA SESSÃO: 05 de março de 2015 
12. VOTAÇÃO: à unanimidade 
13. ESPECIFICAÇÃO DO QUORUM: 
13.1. CONSELHEIROS PRESENTES: 
Marcus Rafael de Hollanda Farias 
Cilene Lago Salomão 
Célio Rodrigues Wanderley 
Marcus Rafael de Hollanda Farias 
Conselheiro Presidente 
Cilene Lago Salomão 
Conselheira Relatora 
Foi presente: 
Diogo Novaes Fortes 
Procurador de Contas 
Ministério Público de Contas 

 

Na situação desse julgado, podemos perceber que houve a declaração da 

perda do objeto, em razão do exaurimento do mesmo, pois os servidores que ali 

estavam relacionados vieram a óbito, não tendo mais o Tribunal de Contas 

necessidade de apreciar os atos de concessão de aposentadoria. 

 

 

5.2 Da Segurança Jurídica do Ato de Registro 

 

Temos que o princípio da segurança jurídica surge em decorrência de uma 

construção doutrinária. O referido princípio também é conhecido como princípio 
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da Estabilidade das Relações Jurídicas, e, tem como finalidade garantir a 

transparência das relações que envolvem a Administração Pública (LINHARES, 

2008).  

 

Nesse passo, podemos afirmar que a segurança jurídica coloca-se no rol 

dos valores supremos de uma sociedade, pois a mesma é a garantia do bem 

estar social, a teor do seguinte ensinamento de Mello:  

 

Esta segurança jurídica coincide com uma das mais profundas 
aspirações do Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza 
possível em relação ao que o cerca, sendo esta uma busca permanente 
do ser humano. É a insopitável necessidade de poder assentar-se sobre 
algo reconhecido como estável, ou relativamente estável, o que permite 
vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que enseja 
projetar e iniciar, conseqüentemente – e não aleatoriamente, ao mero 
sabor do acaso – comportamentos cujos frutos são frutos são esperáveis 
a médio e longo prazo. Dita previsibilidade é, portanto, o que condiciona 
a ação humana 
 
 

Assim, dessa forma, cabe aos Tribunais de Contas, conforme referido, 

apreciar a legalidade dos atos de admissões, aposentadorias, reformas e 

pensões, na administração direta, indireta e fundacional, mantidas pelo Poder 

Público. Esta apreciação visa ordenar o registro dos atos, tornando assim 

definitiva a aposentadoria. Porém, ao analisar o ato, constatar alguma ilegalidade, 

deve o Tribunal de Contas ordenar a recomposição da ordem jurídica através da 

própria autoridade que praticou o ato (LINHARES, 2008).  

 

Importante destacar que essa competência se exerce sobre a autoridade 

pública, jamais sobre o beneficiário do ato, uma vez que a relação que se faz é 

entre a Administração e o Tribunal de Contas. Por estas razões, o beneficiário do 

ato pode ser classificado como terceiro interessado (LINHARES, 2008). 

 

Convém, nesse momento, destacar que: 

 

A autoridade receberá do Tribunal de Contas a informação de que existe 
alguma ilegalidade ou ilegitimidade, fixando prazo para resposta. Esta 
poderá acolher a recomendação, dando cumprimento à decisão, se 
entender correta; de outra forma, poderá discordar e recorrer perante o 
próprio Tribunal. Importa referir que o Tribunal diligencia a 
Administração, que deve abrir um processo administrativo dando assim o 
direito a ampla defesa ao beneficiário do ato. Entretanto, normalmente, 
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não é isto que ocorre, uma vez que a Autoridade, motivada em imprimir 
celeridade ao processo, responde à Corte de Contas se esquecendo de 
avisar ao interessado. Daí, inúmeras situações podem decorrer. 
Imaginemos que esta aposentadoria foi concedida há mais de dez anos, 
e só agora o Tribunal manifestou-se no sentido de sustar este 
ato(LINHARES, 2008). 
 

À guisa de exemplo, registramos um julgado na qual foi aplicado o princípio 

da segurança jurídica para efetivar o registro de aposentadoria, in verbis: 

 

DECISÃO NORMATIVA No 003/2011-TCERR–PLENO 
1. PROCESSO No 0128/2011 - TCERR 
2. ASSUNTO: Consulta 
3. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Boa Vista 
4. CONSULENTE: Iradilson Sampaio de Souza 
5. RELATOR NECESSÁRIO: Conselheiro-Corregedor Joaquim Pinto 
Souto Maior neto 
6. REVISORA: Conselheira Cilene Lago Salomão (vencedora) 
7. PROCURADOR-GERAL DE CONTAS: Dr. Paulo Sérgio de Oliveira de 
Souza 
8. DIRETOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS: 
Dr. Laurindo Gabriel de Souza Neto 
EMENTA: CONSULTA. CONVALIDAÇÃO DE ATO DE 
ADMISSÃO DE PESSOAL E DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR 
PÚBLICO ADMITIDO SEM A OBSERVÂNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE 
ADSTRITA A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO 
PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988.  
Vistos, relatados e discutidos estes autos, o Plenário do Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima, reunidos em Sessão Ordinária, diante 
das razões exposta pela Conselheira-revisora, DECIDE: 
9.1. Conhecer a presente consulta, por estar revestida das formalidades 
legais exigidas, ex vi dos arts. 1o , XIII, § 2o, da Lei Complementar no 
006/94 c/c1 arts. 141 e 142 do RI-TCE/RR; 
9.2. Responder ao consulente que há possibilidade de convalidação de 
atos de admissão e de aposentadoria de servidor público praticados sem 
a observância legal, desde que o seu ingresso no serviço público tenha 
ocorrido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988; 
9.3. Remeter cópia da presente Decisão ao Consulente;   
10. ATA N° 007/2011 – ORDINÁRIA - PLENO 
11. DATA DA SESSÃO: 31 de agosto de 2011 
12. VOTAÇÃO: À Maioria 
13. ESPECIFICAÇÃO DE QUORUM: 
13.1- CONSELHEIROS PRESENTES: 
Marcus Rafael de Hollanda Farias (Presidente) 
Reinaldo Fernandes Neves Filho 
Essen Pinheiro Filho 
Cilene Lago Salomão 
Joaquim Pinto Souto Maior Neto 
13.2- CONSELHEIROS AUSENTES: 
Manoel Dantas Dias 
Henrique Manoel Fernandes Machado  
Marcus Rafael de Hollanda Farias 
Conselheiro-Presidente 
Cilene Lago Salomão 
Conselheira-Revisora 
Fui presente: 
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Paulo Sérgio Oliveira de Sousa 
Procurador-Geral de Contas 

 

Nesse caminho, destacamos a manifestação no relatório do Auditor-Fiscal 

de Contas Públicas, Agrinaldo Clarindo Carvalho, que giza, sobre o tema, o 

seguinte: 

 

3.DA ADMISSÃO 
 

Verifica-se no documento de fl. 008 que o ex-servidor foi admitido na 
Prefeitura Municipal de Boa Vista em 10/03/1987 já tendo esta Corte de 
Contas pacificado o entendimento de que a admissão de pessoal 
ocorrida antes da promulgação da Constituição Federal de 1988[1], 
como narram os autos referentes ao caso vertente, deve ser 
convalidada. 
É que esta Casa de Contas, em resposta a consulta formulada pela 
Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, emitiu a Decisão Normativa no 
003/2011 reconhecendo a possibilidade, em tese, de se convalidar os 
atos de admissão ocorridos em momento anterior à promulgação da 
Constituição Federal de 1988 invocando para tanto os princípios “da 
segurança jurídica, da possibilidade de prescrição da invalidação e da 
boa-fé dos destinatários do ato”. 
Veja-se o teor da Decisão Normativa no 003/2011TCE/RRPLENO, in 
verbis: 
CONSULTA. CONVALIDAÇÃO DE ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL 
E DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM A 
OBSERVÂNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE ADSTRITA A SERVIDORES 
QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA 
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. (intranet) 
O decisum acima transcrito, em homenagem à coerência jurisprudencial 
do Tribunal de Contas, deve ser aplicado ao caso vertente uma vez que 
o exservidor foi admitido em 10/03/1987, portanto, em data anterior à 
promulgação da Constituição Federal em situação abrangida pela 
aludida Decisão Normativa considerando-se prejudicada a análise da 
admissão. 
Entende-se, portanto, como regular a permanência do ex-servidor no 
serviço público durante o período descrito nos autos fazendo jus aos 
direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo uma vez que está 
amparado pelos efeitos abstratos da referida decisão normativa. 
(RELATÓRIO DE AUDITORA EM ATO DE PESSOAL No 040/2015-
DEFAP – TCE/RR, datado de 10.03.2014) 

 

Podemos visualizar o ato de concessão de aposentadoria, no Tribunal de 

Contas do Estado de Roraima, da seguinte forma: inicialmente, há a fase 

procedimental ou opinativa, que compreende o relatório de auditoria, a análise de 

esclarecimentos e o parecer do Ministério Público. Registramos que nesta fase, 

não há decisão, existe apenas o posicionamento de órgãos do Tribunal e do MP. 

 

 Em seguida, vem a fase decisória ou declaratória, que se caracteriza com 

o voto do Conselheiro-Relator e a respectiva decisão cameral. Nesta etapa, 
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ocorre a apreciação da matéria de mérito.  

 

Por fim, a fase executória, que em regra resulta das decisões denegatórias 

de registro transitadas em julgado, inicia-se com a cientificação da decisão 

passando pelo seu cumprimento e culminando com a sustação dos atos, se for o 

caso. Caso haja decisão confirmatória, o respectivo ato é registrado. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Podemos constatar que a aposentadoria do servidor público sofreu várias 

modificações ao longo dos anos, como bem se pode notar de várias emendas 

constitucionais que estão em vigor. 

 

Como há várias modificações, mister se faz a existência de um órgão de 

controle dos atos de aposentadoria, a fim de se verificar a legalidade do ato, bem 

como se haverá algum prejuízo para o servidor interessado. 

 

Nessa linha, afirma-se a competência do Tribunal de Contas para apreciar 

os atos de aposentadoria dos servidores, órgão este encarregado de fiscalizar o 

efetivo cumprimento das normas constitucionais e legais que servem de substrato 

para os referidos atos. 

 

Noutro giro, os atos concessivos de aposentadoria ainda causam, no 

campo doutrinário e jurisprudencial, uma certa resistência, uma vez que ainda há 

correntes que sustentam a tese de ato composto, apesar do posicionamento do E. 

STF em sentido contrário. 

 

Nesse norte, essa discussão da natureza jurídica do ato concessivo é 

deveras importante, pois da exata compreensão do tipo de ato, decorrerá, como 

consequência lógica, a fluência do prazo decadencial. 

 

Isso porque a Administração Pública tem o dever de anular os atos eivados 

de ilegalidade, pois destes não decorrem direitos. 

 

Nesse espeque, é deveras importante definir um marco inicial para a 

fluência da decadência, a fim de evitar qualquer prejuízo para segurança jurídica, 
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pois o servidor, nesta relação, sempre se encontra de boa-fé, não tendo culpa de 

qualquer erro de lançamento dos dados para efeitos de aposentadoria. 

 

Frisamos, ainda, que esse prazo decadencial somente iniciará quando 

aperfeiçoado o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, se existir uma 

significativa demora na análise da concessão do ato, não significa que haverá o 

transcurso do prazo de decadência. 

 

Por sua vez, há também que se inferir as consequências do ato 

denegatório do registro, o que, caso ocorra, imporá na correção dos erros 

contidos a fim de tornar legal o ato, ou, caso isso não seja possível, não poderá 

ser registrado, e, consequentemente, cessará imediatamente os efeitos, 

fulminando a sua eficácia. 

 

Por essas razões, percebemos que o Tribunal de Contas, especificamente, 

no Estado de Roraima, possui uma sequência de atos internos a fim de verificar 

se o servidor preenche os requisitos e se houve o atendimento dos comandos 

legais. 

 

Após a instrução interna, o procedimento é remetido ao Conselheiro 

Relator que julgará a legalidade ou não do ato. Destaca-se que nesse interim, o 

Ministério Público acosta seu parecer, como fiscal da lei. 
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