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(Expediente nQ 017602/17IDAJ2007 - DER)

;

INTERESSADO:

APOSENT ADORIA COMPULSORIA (lMPLEMENTO DE

IDADE). SERVIDOR TRABALIDSTA. Orienta9ao juridica

- da qual ressalvamos nosso ponto de vista pessoal divergente -

aprovada no ambito da PGE (parecer Subg. Cons. nQ 070/2006)

e placi,tada no Despacho Normativo do Governador de

02/06/2006, no sentido de que "a veda9ao constitucional para

permanencia no servi90 publico ap6s os 70 anos nao se aplica

aos sevlrdores ocupantes exclusivamente de cargo em

comissao". Tese aprovada cujo alcance pode ser estendido para,...
abranger a situa9ao dos servidores celetistas, na medida em que

o regime previdenciario foi 0 tra90 distintivo considerado para

discriminar, dentre os servidores publicos, quais estao sujeitos

ao desligamento compuls6rio aos 70 anos e quais nao estao.

Assim, decorr~ria da hermeneutic a aprovada que a veda9ao

constitucional para permanencia no servi90 publico ap6s os

setenta anos nao se aplica aos servidores publicos submetidos a
disciplina da CLT.

no sitio da Unidade Central de Recursos Humanos na Internet, no qual se consignou que

"0 servidor regido pela CLT esta sujeito a regra do desligamento compuls6rio, sem
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fazer jus as verbas rescis6rias especificas da rescisao imotivada, sendo a aposentadoria

beneficio a ser requerido diretarnente ao INSS (parecer PA-3 nQ 171/2000 e Parecer

CJ/SGGE nQ 072/2001)" (c6pia extraida da pagina eletronica da UCRH ern 16/11/2007

- fls.02);

d) Parecer emitido pelo 6rgao juridico do DER ern

04 de janeiro de 2001 sobre "como proceder no caso de servidor ce1etista que completa

70 anos de idade". (fls:35 a 37)~i
I'

2 - As fls. 56, esta encartado oficio endereyado pe10

Sr. Diretor da Divisao de Adrninistr~yao de Pessoal do DER a Sra. Procuradora Chefe

daquela Autarquia, cujo teor eo seguinte:

ELIAS (...), adrnitido no DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

DE RODAGEM, sob 0 regime da C.L.T. (...), lotado(a) na (...)

SUB-PROC. JUDICIAL INTERIOR-SIJ, desta Procuradoria

Juridica, completou no dia 06/11/2007, 70 (setenta) anos.

Informarnos que todos os servidores celetistas estao

sujeitos a regra do Desligamento Compulsorio (Parecer PA-3
- 2-
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nQ 171/2000 e Parecer CJ/SGGE nQ 072/2001) ao completarem a

idade de 70 anos.

A vista da situayao do funcionario supracitado,

solicitamos a Vossa Senhoria Providencias, no sentido de dar a

ser informado do referido desligamento, para as providencias

necessmas quanta a rescisao contratual do servidor(a) acima

·mencion~o. "
{i
!

;'

3 - Cientificada de tal determinayao, a interessada,

invocando 0 art. 23 da Lei Estadual nQ 10.177/98, apresenta a petiyao de fls. 57 a 69,

provimento ao presente recurso, para 0 fim de reconhecer e declarar que a requerente

nlio esta sujeita a aposentadoria clJmpuls6ria prevista no art. 40, § }Q, inc. IL da

originais da Carta de 1988 mantiveram-se inalterados, enquanto

outros sofreram sensivel modificayao. (...)
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genericamente a "servidor" ao dispor sobre as condiyoes para a

aposentadoria por invalidez, compuls6ria e voluntaria,

abarcando em suas regras 0 ocupante de cargo publico, 0

Na expressa dicyao do art. 40, como passou a

constar com 0 advento da Emenda 20, as regras para a

(...) Consentanea com esse autentico "divisor de

aguas" efetuado entre titulares de cargos efetivos e empregados,

"Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissiio declarado em lei de livre nomea9iio e
exonera9iio, bem como de Dutro cargo temporario
ou de emprego publico. aplica-se 0 regime geral de
previdencia social. "
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(...) A aposentadoria compuls6ria que, ate a

promulgayao da Emenda em tela, aplicava-se ao servidor ([...]

genero que abrangia todas as especies de agentes, inclusive os

empregados), passou a restringir-se aos titulares de cargos

efetivos, remetendo os empregados e os exercentes de funyoes

publicas ao regime geral de previdencia social previsto no art.

Em (...) refon;o aos fundamentos expostos (...), traz-

se a luz a/ ...) posiyao do E. Supremo Tribunal Federal sobre a
!

questao!' da aposentadoria compuls6ria dos servidores, que
"..reconheceu e proclamou nao mais aplicar-se aos exercentes dos

realmente, nao se aplica aos empregados publicos, cujas

atividades guardam carater publico. Ocorre que a E. Corte

Suprema, em face da redayao original da Constituiyao de 1988,
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entre as quais, por 6bvio, a compuls6ria por idade, passaram a

ser aplicadas estritamente aos "servidores titulares de cargos

de consegiiencia, igualmente os empregados publicos, pOT nao

serem, tAmbem, "servidores titulares de cargos efetivos", 0»
~esmo se aplicando aos ocupantes de cargos em comissao de

livre nomea~ao e exonera~ao. Por isso, (...), em face dessa

(...) no ambito da pr6pria Procuradoria Geral do

Estado (...) foi exarado 0 Parecer nQ 950/2006-AJG, datado de 2

de junho de 2006, C ... )aprovado pela C ... ) Procuradora do Estado

Assessora Chefe da A.J.G. (...)
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e>riginal).,i
!

I'

3.2 - A requerente anexa a sua petir;:ao c6pias de

decisoes e ementas de ac6rdaos do STF (fIs. 70 a 93) e c6pia do Parecer AJG nQ

para vigorar a partir de 07/06/1977, mesma data em que "entrou em exercicio nas

funr;:oesde Procuradora".

4.1 - Outrossim, as fIs. 117 a 144 juntaram-se aos

autos partes do ac6rdao proferido pelo Plemmo do E. STF ao julgar a ADIN nQ 2.602-0-
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efetivos,' (..) nao lhes alcan9a a aposentadoria compuls6ria por implemento de idade, a

que alude 0 § ]Q, inciso IL do mesmo artigo".

"1 - C••• ) seja deferido 0 sobrestamento [pleiteado

pela interessada] do presente procedimento, dando-lhe 0 efeito

suspensJv"o, inclusive ao Comunicado de Desligamento

;.2mpuls6rio da requerente, de modo a C .•. ) aguardar orienta9ao

de procedimento a se emanar da douta Procuradoria Geral do

3 - Remessa deste procedimento it. douta

Procuradoria Geral do Estado, nos termos da LC 478/86,
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"Diante do que aqui consta, denota-se que a materia

e controvertida, existindo pronunciamentos juridicos

l
I

I' 6 - As fis. 167, 0 Sr. Superintendente do DER,

"acolhendo 0 propostdPela Procuradora de Autarquia Chefe, jls. 166" solicita ao Sr.

Procurador Geral do Estado "a apreciat;ao da materia no ambito dessa douta

7..:: la na esfera da PGE, 0 Sr. Procurador Geral do

Estado remete os autos a Sra. Subprocuradora Geral da Area de Consultoria, a qual, por

9 - A Constituic;ao Federal de 1967, na redac;ao da

Emenda Constituciona1 nQ 1/69, estabelecia, em seu artigo 101 (inserido em Sec;ao

"Art. 101. 0 funcionario sera aposentado:
- 9-
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(que em sentido estrito e 0 titular de cargo publico) foi por anos pacifico no ambito da

PGE 0 entendimento de que: (i) tambem os servidores admitidos sob regime especial ou

trabalhista deveriam ser aposentados compulsoriamente, quando completassem setenta

anos de idade; (ii) os funcionanos titulares de cargos em comissao deveriam ser

exonerados no momento em quejmplementassem setenta anos, ainda que nao tivessem
!

direito a aposentadoria de acordo com a legislayao entao vigente.
""..

a) pode 0 funcionario efetivo continuar ocupando

cargo em comissao ou continuar exercendo funs;ao-

atividade sujeita a regime especial trabalhista apos a

idade-limite de 70 anos?

b) pode 0 funcionario ocupante de cargo em

comissao, que nao seja titular de cargo de

provimento efetivo, continuar a exercer 0 cargo de

confianya apos a idade de 70 anos?
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c) pode 0 servidor de regime especial ou trabalhista

continuar a exercer a fun~ao-atividade de que e
detentor ap6s a idade de 70 anos?

feita com arrimo em sadia doutrina, de que 0 funciommo que

seja titular exclusivamente de cargo em comissao nao adquire

direito it aposentadoria nos termos do artigo 101, incisos de I a

1,/38. Isso nao significa, contudo, que a ele nao se

~ique a norma, que, a nosso sentir, decorre do inciso II do

indigitado dispositivo constitucional, segundo a qual e vedado 0

a) uma que confere ao funcionario ou servidor 0

direito it aposentadoria aos setenta anos de idade, a qual nao se

aplica, efetivamente, aos funcionmos titulares de cargo em
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41. Ao aplicador da lei e permitido sugerir que em

futuro pr6ximo seja alterado 0 disposto no artigo 101, inciso II,

da Co~itui9ao, acabando-se, destarte, com a determina9ao de

..,aposentadoria compuls6ria aos 70 anos, visto que se trata de

subversao to~al do principio da legalidade, pilastra mestra do

Estado de Direito.

tratamento: a presun9ao de que, depois da referida idade, ja nao

se acha ele em condi90es de bem exercer 0 seu cargo deve valer

para as duas hip6teses e nao apenas para uma delas.
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errada a interpreta9ao restritiva do artigo 101, inciso II, da Carta

Federal que adrnite a possibilidade do funcionfu-io que seja

as 70 anos de idade, a exercer 0 indigitado cargo, enquanto que

ao funcionfu-io efetivo, que ingressou no servi90 publico por

concurso, essa porta se encontra fechada.

46. Tampouco, com a devida venia do Ministro

Rafael Mayer, se nos afigura possivel 0 exercicio de fun9ao-

·ativida~!1"·sob regime especial ou trabalhista urna vez atingida a

idade-limite. Tambem no tocante aos regimes nao estatutarios,..
incide a presUll9ao, como, alias, nao poderia ser de outra forma,

posto que sena urn absurdo sem tamanho aceitar-se que a

inaptidao para 0 desempenho de cargo ou fun9ao publica varia

digamos, transformaria, por urn passe de magica, 0

presurnidamente inapto em presumidamente apto !!!???

ou 0 regime juridico, NAO PODE CONTINUAR

EXERCENDO CARGO OU FUNl:;AO PUBLICA DEPOIS DE
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l
;'

1a.1 - A bermeneutica que prevaleceu no ambito

estadual a proposito do tema debatido a epoca da Ee nQ 1/69 nao foi alterada com a

promulgaC;aoda Carta de 1988.

10.2 - Assim, relativamente aos ocupantes de cargo

em comissao, foi prolatado em 23.03.95, Despacbo Normativo do Governador segundo

o qual "a vedaC;aoconstitucional para permanencia em servic;o apos as 70 anos de

idade se aplica ao funcionario publico titular de cargo em comissao".
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"Aplica-se ao servidor celetista 0 instituto da aposentadoria compuls6ria previsto no art.

40, II, d'a Constituiltao Federal. A eventual existencia de estabilidade anomala nao

estranha a vontade das partes. Descabirnento da indenizaltao a que se refere 0 art. 51 da

Lei Federal nQ 8.213/91, cujo pressuposto 16gico reside na possibilidade de 0

ernpregador poder optar pe1amanutenltao do ernpregado ern servilt0."

11 - Corn a promulga9ao da Ernenda Constitucional

nQ 20, de 15 de dezembro de 1j98, 0 artigo 40 da Carta Magna passou a ostentar a

seguinte reda9ao: /'
"..

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,

inc1uidas suas autarquias e funda90es, e assegurado regime de

previdencia de carater contributivo, observados criterios que

previdencia de que trata este artigo serao aposentados,

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na
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exonerac;ao bem como de outro cargo temponlrio ou de emprego

publico, aplica-se 0 regime geral de previdencia social."

11.1 - A proposito da alterac;ao constituciona1

havida, concluiu-se, no Parecer PA-3 nQ 171/2000, subscrito pe10 Dr. CARLOS ARI

SUNDFELD e endossado pela Chefia da Instituic;ao:

"A questao da situac;ao funcional de servidor

celetist~/que completa os 70 anos de idade ja foi objeto de

Jilcessivas analises no ambito da Procuradoria Geral do Estado,

tendo-se fixado 0 entendimento segundo 0 qual:

implemento de idade, prevista no artigo 40, inciso II"

(referencia a redac;aooriginal da Constituic;ao de 1988);

b) 0 rompimento do contrato de trabalho do servidor

pela Administrac;ao em virtude do implemento de idade, sendo

imposic;ao constituciona1, nao e conduta empresarial passivel de

sancionamento pela via indenizat6ria, razao pela qual nao
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qual foi aprovado pelo Procurador Geral do Estado (...). A

Assessoria Juridica do Governo, em seus Pareceres n~ 214/96 e

Esclareya-se tambem que, no tocante a
aplicabilidade, aos celetistas, da regra constitucional da

Estado ja era adotado desde a epoca da Constituiyao de 1969,

sendo ~tarecer PA-3 nQ 352/82 0 caso de referencia.

Constitucionais n~ 19 (...) e 20 (...), introduzindo significativas

alterayoes na Constituiyao. (...)

Com relayao a regra que determina a aposentadoria

compuls6ria aos 70 anos (hoje no art. 40, § 12, II) a fulica

diferenya em relayao ao texto original da Constituiyao (0

Todavia, essa mudanya de redayao nao importou em

alterayao de conteudo, uma vez que, na leitura do teor primitivo

da Constituiyao de 1988, adotava-se 0 entendimento de que 0

- 17 -
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segundo a qual os servidores celetistas e ocupantes de cargo em

comissao deveriam ser desligados ao completar 70 anos de idade

RO 229/99 sac aplicaveis ao tema deste expediente, registrando-
I

se que,~~pecificamente quanto aos servidores celetistas, nao ha

1iOvidade de indole previdenciaria, pois estes sempre foram

no § 13 do art. 40. Assim, a questao, aqui, resume-se a analise

do impacto causado pela referencia, no caput do art. 40, a

servidores em-cargo efetivo. E for90so reconhecer que, no

de idade, os quais continuam sujeitos ao desligamento

compuls6rio, sem fazer jus as verbas rescis6rias especificas da

demissao imotivada, sendo a aposentadoria beneficio a ser
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vedar;ao constitucional para permanencia em servir;o ap6s os 70 anos de idade se

aplica ao funcionario publico titular de cargo em comissao ") veio a ser modificada no

/ "Segundo a diretriz trayada no Despacho Normativo
/'

do Governador de 24.07.72, "em face da taxativa vedayao,...
constitucional, nao pode 0 servidor, aposentado

decorrente desse despacho, de que "a vedayao constitucional

para permanencia em serviyo ap6s os 70 anos de idade se aplica

interpretayao de que a Carta de 1988 e as que a antecederam, ao••
tratar da aposentadoriade funciomirios e servidores publicos,

investidura, abrangiam de maneira ampla 0 agente publico

administrativo, de modo a submete-los, todos, a inatividade
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Entretanto, por forc;a da Emenda Constitucional nQ

20, de 15.12.1998,0 artigo 40, caput e § 1Q
, II, da Constituic;ao

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos

efetivos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municipios, inc1uidas suas autarquias e

fundac;oes, e assegurado regime de previdencia de

carater contributivo, observados criterios que

preservem 0 equilibrio financeiro e autuarial e 0

disposto neste artigo.

§ 1Q - as servidores abrangidos pelo regime de

/ previdencia de que trata este artigo serao
;'
. aposentados, calculados os seus proventos a partir

dos val ores .fixados na forma do § 3Q
;

(...)
II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de

idade, com proventos proporcionais ao tempo de

contribuic;ao;"

Federal, em 24.11.2005, julgou procedente a ADI 2602/MG,

estabelecendo que "0 artigo 40, § 1Q, inciso II, da Constituic;ao

do Brasil, na redac;ao que the foi conferida pela EC 20/98, esta

restrito aos cargos efetivos da Uniao, dos Estados-membros, do

Distrito Federal e dos Municipios, inc1uidas as autarquias e
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entendimento consagrado pela Suprema Corte, consideramos

superada a orienta9ao em exame, de que a veda9ao

constitucional para permanencia em servi90 ap6s os setenta anos

devera pr"evalecer 0 limite de idade que se impoe para a
/

perman:~~cia no cargo efetivo. Nesse caso, ser titular de cargo

efetivo e condi9ao para ocupar 0 cargo em comissao, de modo

assunto a superior considera9ao do Senhor Procurador Geral do

Estado , sugerindo a a19ada ao Chefe do Poder Executivo, para

que decida sobre a edi9ao de novo Despacho Normativo do

Governo (cf. item 1, "e", acima), foi exarado pelo Governador do Estado 0 Despacho

Normativo de 02, publicado em 03/06/2006, cujo teor e 0 seguinte:

- 21 -
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"Diante dos elementos de instru<;ao dos autos, do

parecer Subg. Cons. nQ 70/2006, aprovado pelo Procurador

Geral do Estado e dos termos do Parecer nQ 950/2006, da

Assessoria Juridica do Govemo, em face da altera<;ao

introduzida pela Emenda Constitucional nQ 20/98 ao caput do

artigo 40 da Constitui<;ao Federal, revogo 0 Despacho

Normativo de 24 de julho de 1972, publicado no Diario Oficial

veda<;ao Gpnstitucional para permanencia no servi<;o publico
/'

apes os~O (setenta) anos nao se aplica aos servidores ocupantes

~c1usivamente de cargo em comissao. Excetuam-se desta regra

os ocupantes de cargos em comissao, privativos de servidores

fundamentos e conc1usoes do Parecer Subg. Cons. nQ 070/2006, em especial por nao

considerarmos que 0 julgamento, pelo Plenario do E. STF, da ADIN nQ 2.602, tenha 0

alcance que the emprestou a i. subscritora do Parecer Subg. Cons. nQ 070/2006,

"Ac;Ao DlRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001

DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIc;A DO ESTADO DE

- 22-
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MINAS GERAIS. NOTARIos E REGISTRADORES.

REGIME mRiDIco DOS SERVIDORES PUBLICOS.

INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.

20/98. EXERCfcIO DE ATIVIDADE EM CAUTER

PRlV ADO POR DELEGA<;Ao DO PODER PUBLICO.

INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORlA

COMPULSORIA AOS SETENTA ANOS.

INCONSTITUCIONALIDADE.

o artigo 40, § 1°, inciso II, da Constituiyao do

Brasil, na redayao que lhe foi conferida pela EC 20/98, esta

restrito aos cargos efetivos da Uniao, dos Estados-membros, do
I

Distritolfederal e dos Municipios --- inc1uidas as autarquias e

Os serviyos de registros publicos, cartoranos e

notariais sac exercidos em carater privado por delegayao do

tampouco ocupam cargo publico. Nao sac servidores publicos,

nao lhes alcanyando a compulsoriedade imposta pelo

mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compuls6ria

que "0 artigo 40, § 1°, inciso II, da Constituiyao do Brasil, na redayao que the foi
- 23 -
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passa pe1a analise da natureza e regime juridico dos tais

"servi~~lde registros pub1icos, cartoranos e notariais", que a

Lei Maior da Republica sintetizou sob 0 nome de "serviyos".
notariais e de registro" (art. 236, cabe~a e § 2.Q). Quero dizer: a

formu1ayao de qualquer juizo de validade ou invalidade dos

dispositivos 1egais postos em xeque deve ser precedida de urn

14. Em pa1avras outras, assim como 0 inquerito

po1icial nao e processo judicial nem processo administrativo
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servil):os forenses em sua peculiar ontologia ou autonomia

entitativa, assim tambem os servieros notariais e de registro

dos cargos publicos efetivos. A identidade, aqui, e tao-so

quanto jri~xigencia constitucional da aprovaerao em concurso

pblico de provas e titulos como requisito de investidura na

funerao, obedecida a ordem descendente de classificaerao dos

publico. (...) Nada obstante, quer sob a categorizal):ao de

atividade estatal nao-constitutiva de servil):o publico (este 0

nosso pessoal entendimento), quer debaixo de outra

categorizal):aocognoscitiva (segundo os precedentes deste STF),
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celetistas de quantos se vinculem a serventia por urn

trabalho continuo ou nlio-eventual, sob dependencia

senao delegatanos de funyao publica, que a Constituiyao declara

exercid~,km caniter estritamente privado. (...) 0 fato de nao

,Daver limitayao sob 0 criterio de idade para a cessayao do

exercicio dessa funyao publica e mera conseqiiencia do regime

meu ver, ante aspecto que nao trouxe, em si, modificayao

substancial. E certo que 0 § 3Q do artigo 40, introduzido na

Carta pela Emenda Constitucional nQ 20198, versou sobre

proventos de aposentadoria, aludindo a cargo efetivo. Ja

aposentadoria em cargo efetivo. E nao ha, no caso, de qualquer

forma, quer considerado 0 periodo anterior, quer 0 posterior a
emenda constitucional referida, ou seja, nao ha, ap6s a

- 26 -
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Constitui9ao de 1988, como cogitar de cargo efetivo, muito

menos da qualidade de servidor, presente 0 titular do cart6rio

"Sinto-me urn pouco livre para falar sobre essa

materia, porque, na Assembl6ia Constituinte, fomos vencidos.

A representa9ao do Rio de Janeiro (...) conseguiu implantar esse

mecanismo, mais ligado a Petr6polis que ao Rio de Janeiro. (...)

i! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I'

,.,..
Nao podemos fazer nada a respeito."

13.3 - E possivel, com base em alguns dos

fundamentos do aresto em pauta (os quais, inclusive, nao fazem coisa julgada),

desenvolver-se urna construcao te6rica, a partir da qual se conclua que os servidores

titulares de cargos em comissao e de empregos publicos nao estao obrigados a deixar 0

servic;opublico ao implementarem setenta anos de idade. A prop6sito, vide 0 esforc;ode

argumentac;ao empreendido pelo 6rgao juridico do DER, as fIs. 145 e segs ..

compuls6ria aos setenta anos de idade - nao alcanc;a os nohirios e os registradores, ja

que estes nao titularizam cargos publicos nem sac servidores publicos.
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comissionados ou dos servidores celetistas nao foi objeto de aprecias:ao pela Suprema

Corte, n.este ou noutro ac6rdao. Nao existe, portanto, manifestas:ao definitiva do Poder

13.3.3 - Por esta razao, consideramos que 0 teor do

ac6rdao proferido na ADIN nQ 2.602 nao e determinante na discussao acerca da

i
I

I'

varia de acordo com 0 regime jurldico-funcional. Assim, a simples mudanra de

regime juridico, do estatuttirio para~0 trabalhista digamos, transformaria, por um

14.1 - Igualmente ratificamos, por seus pr6prios

fundamentos, 0 Parecer PA-3 nQ 171/2000 (reproduzido no item 11.1, acima), no qual se

destacou que "a Emenda Constitucional20/98 nao trouxe qualquer argumento novo

em favor da tese da nao proibi~ao da permanencia [dos celetistas no serviro
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decorre logicamente a higidez do desligamento compuls6rio da ora interessada do DER,

no momento em que implementou setenta anos de idade.

l 15.1 - Assim, ressalvado nosso ponto de vista
I'

pessoal, passamos a analisar a quesHio debatida nestes autos tomando como pressuposto,.,..
a orientac;ao institucionalmente aprovada, no sentido de que a veda~ao constitucional

"(...) 0 Supremo Tribunal Federal, em 24.11.2005,

julgou procedente a ADI 2602/MG, estabelecendo que '0 artigo

40, § 1.2, inciso II, da Constituic;ao do Brasil, na redac;ao que lhe

foi conferida pela EC 20/98, esta restrito aos cargos efetivos da

Uniao, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos

Municipios, incIuidas as autarquias e fundac;oes' (...)

Diante do novo panorama constitucional e do

entendimento consagrado pela Suprema Corte, consideramos
- 29-
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i "(a) entre as significativas alterayoes introduzidas
I

I'

pela Emenda Constitucional nQ 20, de 15 de dezembro de 1998,"..
a Constituiyao Federal, encontra-se a fixacao de regimes

(b) tal diferenciayao de regimes, aliada ao texto do

artigo 40, § 12, inciso II, conduz a ilayao de que a aposentadoria

compuls6ria aos 70 (setenta) anos de idade e restrita aos
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que a compulsoriedade da aposentadoria aos 70 anos de idade atinge somente os

servidores abrangidos pelo regIme de previdencia proprio dos titulares de cargos

criterio para distinguir, dentre os servidores publicos, quais estao sujeitos ao

desligamento compulsorio aos 70 anos e quais nao estao.

16.3 - Assim, consideramos defluir da exegese

perfilhada no Parecer Subg. Cons. nQ 070/2006 e no Despacho Normativo do
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divergente - da orientayao atualmente aprovada (nao s6 no ambito da PGE como

tambem por meio de Despacho Normativo do Govemador), decorre nao ser

,i Ante tal exegese, nao subsiste 0 seu motivo, razao
l

pela qual 0 "comunicado" n<c;ncionado no item 2 deve ser invalidado, conforme

pleiteado pela interessacG.

Eo parecer, a elevada considerayao superior.

/'\, I 'I

, i \ ~'I'
! ,<~~-'--:'" \,~ ,

PATRicIA: ESTER FR)1SZMAN
Procuradora do Estadd~ Nivel IV

OAB/SP nl! 71.361
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...8ustenta a i. signataria do Parecer PA nO 111/2008 que a
orienta<;aojuridica assentada a partir da aprova<;aodo Parecer Subg n° 70/2006, no
sentido da possibilidade de permanencia em exercicio dos servidores septuagemirios
que ocupem exclusivamente cargo em comissao, tern reflexo direto no tema em
estudo nestes autos - 0 desligamento compulsorio, aos 70 anos de idade, dos
servidores contratados pelo regime da Consolida<;aodas Leis do trabalho - CLT. Isto
porque 0 indigitado parecer Subg n° 70/2006 afastou a compulsoriedade de
desligamento para os servidores €omissionados exclusivamente em razao da
vincula~ao dos mesmos ao regime geral da previdencia (art. 40, § 13, CF) situa<;ao
previdenciaria, de resto, identica ados empregados da Administra9ao.

Neste cenario, e ressalvado seu entendimento pessoal
divergente da tese hoje vitoriosa, condui a i. subscritora do parecer PA n° l1l/2008
pela viabilidade de permanencia no serviyo publico dos empregados septuagenarios,
acenando, contudo, com a possibilidade de desligamento compulsorio dos servidores
celetistas, quando atingidos patamares de idade previstos no artigo 51 da Lei
8.213/91.

Ouso divergir da soluyao apresentada pelo judicioso Parecer
PA nO11l/2008 para a questao em estudo. Em varias oportunidades anteriores ja me
posicionei pe1a impossibilidade de servidores ce1etistas com idade superior a 70 anos
pentlanecerem ativos no serviyo publico (v.g. Parecer PA-3 n° 278/95 - copia anexa),
nao me parecendo, com 0 devido respeito a visao diversa, que a altera~ao de regime
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previdenciario trazida para os comissionados, pela Emenda Constitucional n° 20/98,
tenha 0 condao de modificar 0 regime juridico ao qual os servidores estao sujeitos.
Uma coisa e 0 regime juridico (que para os ocupantes exc1usivamente de cargo em
comissao, no Estado de Sao Paulo, e 0 regime estatutario da Lei 10.261/68). Outra
coisa e 0 regime previdenciario dos servidores que 0 texto constitucional indica para
cada urn dos servidores (efetivos, comissionados e empregados).

E certo, contudo, que uma vez afastada a aplica9aO do atual
artigo 40 da CF aos empregados, a desligamento compulsorio, por idade, daqueles
empregados ha de se dar com outro fundamento. Se na reda<;aooriginal do artigo 40
da CF a jubila9ao dos empregados aos 70 anos encontrava apoio naquela norma, por
for<;a da utiliza<;ao do vocabulo 'servidores' no texto ja revo gada , hoje 0
desligamento compulsorio por idade, dos empregados publicos, encontra amparo na
regra do artigo 51 da Lei federal n° 8.213/91(70 anos para os homens e 65 para as
mulheres). Com a devida venia, ~ntendo que 0 Estado nao tern a 0P9aOde desligar ou
nao os empregados em tai;l situa<;oes, mas tern 0 dever de promover tal
desligamento, perra de ferimento ao principio da isonomia que deve pautar suas
a90es, como ja lembr~ anteriormente pelo Dr. Antonio Joaquim Ferreira Custodio
em aditamento ao Parecer PA-3 nO278/95, verbis: "Se for admitido que 0 servidor
celetista, por nao se submeter a norma do art. 40, inciso IL da Constitui~ao, podera
continuar prestando servir;os a Administrafao, enquanto 0 servidor estatutario tem
de ser inativado compulsoriamente estar-se-ti instituindo tratamento desigual, por
certo contrtirio ao princfpio da isonomia" (destaquei). A impossibilidade de
permanencia de septuagenarios no servico publico encontra apoio, ainda, na li9ao
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"A aposentadoria compulsoria (em que a invalidez If
presumida) ocorre aos 70 anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuir;ao.(..).

(..) Justifica-se a norma uma vez que a idade de 70 anos cria
uma presunfao juris et de jure de incapacidade para 0 servko
publico. Alias, orientafao nesse sentido foi firmada pela Formu-
laf/io n° 78, do antigo DASP (Departamento Administrativo do
Pessoal Civil), em consonancla com a qual "a aposentadoria
compuls6ria deriva de presunfao absoluta de incapacidade". (...).
Tais formular;oes ainda tern aplicafao porque inteiramente
compCltiveis com 0 direito positivo atualmente em. Vl•.goy"
(destaque original; sublinhado nao original; Direito
Administrativo, 18a• Ed., Atlas, 2005; pag. 488) !~

( /

,
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Anoto que em situaryao anterior ja se sustentou, com 0

benephicito da chefia da Institui9ao, que determinada op9ao oferecida ao Estado-
empregador, pela CLT, para a Administra9ao impunha-se como dever, em razao da
necessidade de se harmonizar as regras da legisla9ao trabalhista "com os principios
constitucionais da eficiencia, razoabilidade e continuidade do servil;o publico, que
regem a atividade da Administrafao"(parecer PA n° 122/2005 - aposentadoria por
invalidez de empregados; copia anexa).

Se a soluryao de desligamento compuls6rio que ora se
apresenta nesta manifesta9ao nao merecer endosso superior, de rigor que se
providencie regramento para aplic~ao do artigo 51 da Lei 8.213/91 no Estado de
Sao Paillo, afastando-se, assim, a possibilidade de - sem autorizafYao constitucional
- os empregos da Adfninistra9~ Paulista adquirirem, indevidamente, contomos de
vitaliciedade. /

Com estas considerar;oes, reafirmo meu entendimento pessoal
divergente da tese lt5je vitoriosa acerca da permanencia de septuagenarios nos
quadros publicos e deixo de aprovar 0 substancioso Parecer PA nO111/2008.

Transmitam-se os autos a considera9ao da d. Subprocuradora
Geral da area da Consultoria.

PA,2 dejillho de 2008.

AJ'~
MARIATERESA I ASCARENHASNErS

Procuradora ~ tado - Chefe .
da Procuradoria Administrativa I

OAB nO 79.413 I

J
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Acompanho 0 entendimento da Procuradora do Estado Chefe

da Procuradoria Administrativa, opinando pela nilo aprovayilo

do Parecer PAn. 111/2008.
l

!

I'

J11\ ~ktJ\u-~0'-~
~Z~ETE~TSUSHITA

PROCURADORA DO ESTADO ASSESSORA

Respondendo pelo Expediente da Subprocuradoria Geral do

Estado - Area da Consultoria

Irmprensaaficial
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""
1. Analisou-se, in casu, se 0 servidor regido pe1a

Consolida9ao das Leis do Trabalho - CLT deve ser

desligado do servi90 publico ao completar a idade limite

para aposentadoria compuls6ria.

2. Como bem ressaltado pela ilustre Procuradora do Estado

Chefe da Procuradoria Administrativa: "Uma coisa e 0

regimejuridico (quepara os ocupantes exclusivamente de

cargo em comissao, no Estado de Sao Paulo, e 0 regime

estatutario da Lei 10.261/68). Dutra coisa e 0 regime

previdenciario dos servidores que 0 texto constitucional

indica para cada um dos servidores (efetivos,

comissionados e empregados)". Portanto, entendo que a

materia ora analisada nao induzia a mesma conclusao

IimprensaClficial

o
I
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pennanencia em cargo em comissao depois de 0 servidor

ter completado 70 (setenta) anos.

3. Diante do exposto, deixo de acolher 0 Parecer PA

111/2008, mas acolho integralmente 0 aditamento lanyado

pela Chefia da Especializada as fis. 282 a 284, por seus

pr6prios e juridicos fundamentos, conc1uindo, portanto,

que 0 Estado tem 0 dever de desligar 0 empregado que

alcan~ar a idade de 70 (setenta) anos, sob pena de estar

sendo instituido vinculo de natureza vitalicia.

4. Continua a prevalecer, portanto, a orientayao fmnada por

esta Instituiy8.0 quando da aprovayao do Parecer PA-3

278/95 (fis. 285/301).
l

I

5. Efpeyam-se oficios as Consultorias Juridicas das

" Secretarias e Autarquias e a Unidade Central de Recursos

Humanos, que deverao ser instruidos com c6pias do

parecer ora analisado (170 a 201), do aditamento da

Procuradora do Estado Chefe da Procuradoria

Administrativa (fis. 282 a 284), da manifestayao da

Subprocuradora Geral (fi. 311), desta manifestayao e do

Parecer PA 278/95 (fis. 285 a 301).

6. De-se ciencia ao Senhor Subprocurador Geral do Estado -

Area do Contencioso Geral para orientar preventivamente

as Unidades do Contencioso sobre a tese de defesa que

devera ser adotada pelo Estado em eventuais ayoes

judiciais versando sobre a materia.

l,mprensaCIficial
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7. Devolva este expediente ao Departamento de Estradas e

Rodagem por intermedio da Coordenadoria dos Servi90s

Juridicos da PGE naquela Autarquia

GPG, 22 de junho de 201 .

~/7Gv !JJ~
MARCELO DE AQUIN

PROCURADOR GERAL DO ESTADO ADJUNTO
RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA PGE

i
/

i'

Iimprensa"ficial


