APOSENTADORIA COMPULSORIA- EMENDA
CONSTITUCIONAL NA 4il03. APLTCAçÂO
DOS TERMOS DO ITEM 3DA DECISAO/TCDF
Ns 5.859/m- CONSULTA
lnácio Magalhães Filho
Conselheiro do TCDF - Relator
Consulta formulada pelo DepaÍamento de Estradas de Rodagem do
DF - DEIVDI', acerca da possibilidade de se estender, aos servidotes

que se aposentaram compulsoriamente, após a edição da Emenda
Constitucional ne 41l03, a aplica€o dos termos do item 3 da D€'cisão/
TCDF ne 5.859/08. Conhecimento pelo Tribunal. Instrução posicionase

no sentido de que os termos do item 3 da DcrisãofICDF ne 5.859/08

não são extensíveis aos servidores que ingiessaram no serviso
púbücrr antes de 3U^12/2N3 e s€ aposentatar4

'rompulsoriamente,
após a edi@o da EC no 41/03. Arquivamento dos autos. Ministério
Púbüco aolhe as sugestõcx da unidade téanica. Voto convergente.

Fundamenlo legal para não inserção em pauta: art.

1q, \/1,

Resoluçao

ne 161/03.

RELATÓRIO
Consistem os autos em coÍrsulta Íormulada pelo Dketor
Geral do DER /DF, acerca da possibifidade de se estender, aos
servidores que se aposentaram compulsoriamente, após a edição
da Emenda Constitucional nq 4U03, a aplicação dos termos do item
3 da DecisãoIICDF na 5.859/08.

MANTFESTAçÃO DO ónCÃO TNSTRUTTVO

A unidade téorica, inicialmeÍrte, esclarece que os requisitos
legais para a admissibilidade da consulta foram cumpridos.
Quanto ao mérito, a 4a Inspetoria, após discorrer largamente
sobrc a legislação atinente ao caso ora em apÍeço, tece os seguintes
comeÍrtários, em síntese:
(...)

12- O Parecer 0U2010 - PROPTR/DER/DF não discutc uÍna hipótesê
na qual pudesse haver dúvidas quanto à aplica@o do entendimento
do Plenário desta Corte expresso no item 3 da Decisão no 5859/08 às
aposentadorias coÍrpulsórias. Faz antes um apanhado das possib.iüdades
que o seNidor teria paia se aposentai cÍ)m os proventos iniciais definidos
a partir da útima renunera$o percebida no cargo eÍetivo e @m direito
à paridade com a remunera$o dos servidores ativos, aÉs o que, cr)ndü
pela possibüdade de a aposentadoria cumpulsória p<xler se dar com esses
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direitos, desde que os requi§itos que o§ Saranta.m sejam cumpridos antes
de o sewidor ompletar <» 70 anos de idade. Tal condusão nern memo
aventa a possibüdade de referidos direitos serem fundados na Decisão
no 5.859/G.
(...)

29. Dos trechos suso transoitos dellui que a decisão do e. Plenário no
Proqrsso na 26.930/06, exPressa no item 3 da Decisão nq 5.859/08 (de
a.aseÍr-urar a paridade e o c.rlculo dos Proventos com ba§e na última
remuneraçào ç,ercebida en atividade, para os servidores que ingressaram
no serviço Éblio antes da data da Publicado da EC ne 41, de 31.122003,
e que üerem a se aposcntarem em d€'conência de invalidez), de«rrre de

ondi§r

espe'ciais acometidas a ess(5 servidore§.

A dúvida da Jurisdicionada é súre a possibiiidade de aplica r os termos
do iteÍn 3 da Decisão ICDIi ne 5859/08 aos servidores que se aposentaram
compulsoriamente após a edição da EC no 4112003, rle mo<lo a assegurarthes a pari<ladc e o úlclúo d(x Provetrtos «rm base na última remuneração
da atividadq Porque es's€s servidores tambóm ingessaram no serviço
pútrlico antes da data de publica$o da referida ementâ constitucionalContudo não é o Íato de ter ingre§sado no sewiço público em data altcrior
à publicago da EC no 41/20O3 quc permite apo§eitar cum esses düeito6'
Assim fosse não faria scntido as demais exigência§ constantes do art. e da
EC na412003 e as do afi. 3e da EC ne 472005.

30.

31. Como se pode ver nas nanscrições dos paúgraÍosZZ e?3, da Presente
instruéo, dos debates que cr.rtminaram na Decisão ns 5'859/08, emerge a
ideia de que a aposÉntadoria por invalidez rmpre esteve a "reboquC' da

apos€ntadoria voluntiária. Por csse racicxínio a§ alteraoes c'on§titucionais
lràltadas a garantir a paridade e a integralidade Para os servidores
adrnitidos até a úgência da EC na 41/03 (arts. G e P da EC ne 41lB e 2e e
3 da EC n'! 47/0) úo aPliciávei§ às aPo§entadorias Por invalidez, mesmo
na ausência de men@o exPressa nas rcferida§ erÍre'nda§ constitucionais,
ausência cssa que seria suprida pela aplicaçao suplementar da norma
estatutária qrc r e t» servidores públi«rs (art. 186, Ie§14,e189daLei
na 8.112/90). Isso porque o insütuto da Paridade actmpanha as concessõ<s
por inwtidez nas meÊmas situaçõe§ Permitida§ PaÉ as aPo§entadorias
vqluntiiias; pois, a impossüüdade, involurtári4 de o servidor conünuar
nas atiúdades laborais (ocasionada PoÍ doença incaPacitante) ProvGaria
uma antecipa@q imcdiata, do imPlernento do§ rcqui§itos exigido§ Para a
aposentadoria voluntiiria.

Íoi dito antes, é possivel condut que os termos do itsn 3 da
Decisão na 5.859/08 não sâo aPlicáveis aos sewidores que ingn:ssaram no
serviço públicÍr antes de 31.12.2009 e se aPosentam de forma crcmpulsória
por idade, nd ü8ência da EC 4U03.
32. Do que

Dessa forma, o órgão téqtico sugere que o Pleniírio:
1) conheça da consulta

formulada Pelo Diretor4eÍal do DePartamento de

Estradas de Rodagem do Distrito FedeÍal- DER/DF;
2) inÍorme à Jurisdicionada que os termos do item 3 da Decisâo TCDF no
5859/08, não são a(tensiveis a<» servidores que ingressaram no serviço
132
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público em data anterior a 31.122003 e que, após a edi@o da EC na (X1l2003,
apiÉentaÍatn-se, ou venham a aposentarem-se, cQmpul§oriammte, ao6 70
anos de

idadei

3) autorize o aÍquivamento do Íeito e a devolu@o do apenso GDF ne 113-

ml

.80220'10 ao órgào de

oígern

MANIFESTAÇÀO DO MINISTÉRIO PUBLICO
O Ministério Público concorda com as sugestões apÍesentadas

pela Inspetoria. Eis a posição adotada pelo Parquet:
Nestes termos, consideÍando que não há Previsão nonnativa
que justiÍique tal demanda, invocando também o princípio que
rege a legislação previdenciária pública de que o temPo Íege o ato,
opina-se no mesmo sentido das sugestões de fLs.29130.
Éo

relatório.

voTo
Cumpridos os requisitos Íormais, mister se Íaz conhecer da
consulta formulada pelo DER/DF.

No que tange ao mérito, deve-se salientar que o item 3 da
Decisão na 5.859/0& adotada no Processo ne 26.930106, em que Pese
louvável intenção de buscar o menor impacto para o servidor, não
é imune a críticas. De Íato, as concessões de aposentadoria devem
obedecer ao princípio tempus regit actum, ou seja, devem respeitar
as noÍnas vigentes à época em que se eÍetivaram os Pressupostos
para a inativação, sob pena de se criar especie de direito adquirido
"para Írente", o que não se sustenta. E o que deflui, inclusive, da
Súmula 21 dessa Corte de Contas, bem como de iulgados do Poder
Judiciário (TJDFT - AGI 20080020080866 e AGI 20080020073796 e
a

sTF

-

RE s75089).

De fato, as aposentadorias com base no item 3 da Decisão
na 5.859/08, adotada no Processo ne 26.930/06, não vinha contando

com a anuôncia desse Relator. Ocorre que inúmeras concessões
da espécie já Íoram consideradas legais pela Corte. Desse modo,
estando tal cntendimento já consagrado no Tribunaf cumpre
também absorvê-lo, como forma até de prestigiar a uniÍormidade
e a estabilidade das decisões aqui adotadas, fundamentais para a
plena consecução do princípio da seguança jurídica.
Entretanto, a exceção não pode tomaÍ-se regra, de modo a
estend&la para sifuações não previstas nos estudos desenvolvidos
pela Corte, os quais deram corpo à Decisão na 5.859/08, porquanto
R.Tíibunal de Contas do Distrito Federal, 38 :737-7 ,2012

13

não há que sc falar, nesse caso, de segurança iurídica, tampouco
de unÍormização de iurisprudência'

Assim, em harmonia com a unidade técnica e com o
Ministério Público, VOTO no sentido de que o egrégio I'lenario:
I) conheça da consulta formulada pelo Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal DER/DF;

II)

in{orme à Jurisdicionada que os termos do item 3 da

Decisão TCDF ne 5.859/08 não são extensiveis aos servidores quc
ingressaram no scrviço público em data anterior a 3U1212003 e
que, após a edição da EC ne 04U2003, aposentaram-sc, ou venham
a aposentar-se, compulsoriamcnte, aos 70 anos de idade;

III) autorize o arquivamento do feito e a devolução do
apenso CDF ne 113-001.802/2010 ao órgão de origem.

Processo nq 14.74?2010

Decisão nq 4,4272010
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