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RESUMO 

 

Este trabalho traz uma análise da penalidade de cassação de aposentadoria no contexto de um 

novo regime previdenciário. Como metodologia adotou-se uma forma marcantemente 

expositiva, pautada em pesquisa de cunho bibliográfico e jurisprudencial. Inicialmente, 

apresenta-se um breve histórico da aposentadoria do servidor público no ordenamento jurídico 

pátrio. Na sequência, mostra-se a entidade fechada de previdência complementar 

(FUNPRESP), ao mesmo tempo em que se discute a constitucionalidade da cassação de 

aposentadoria do servidor público federal. Neste ponto, instaura-se uma reflexão quanto à 

legitimidade constitucional da sanção jurídico-administrativa com o estudo dos seguintes 

pontos: relação jurídica entre o Estado e o inativo; responsabilização do servidor; dignidade da 

pessoa humana; enriquecimento ilícito da Administração Pública; ato jurídico perfeito; direito 

adquirido; e segurança jurídica. Ademais, menciona-se o entendimento jurisprudencial da 

Suprema Corte acerca do tema, bem como os detalhes da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI 4.882), no Supremo Tribunal Federal (STF), por força da Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), de quem se espera uma decisão 

definitiva da controvérsia constitucional. Conclui-se manifestando forte expectativa de que o 

STF, ao julgar a ADI 4882, module os efeitos de sua decisão, contemplando a primazia desta 

nova realidade previdenciária do servidor público federal e entendendo como inconstitucional 

a penalidade de cassação de aposentadoria para servidores submetidos aos FUNPRESP.  

 

Palavras-chave: Previdência do Servidor Público. Cassação de aposentadoria. Funpresp. ADI 

4882. Direito Constitucional. Direito Administrativo. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 This paper aims to analyze the penalty of retirement revocation in the context of a 

new social security regime. Initially, a brief history of the retirement of the civil servant in the 

homeland legal system is presented. In the following, we present the closed entity of 

complementary social security - Funpresp, while discussing the constitutionality of the 

retirement cassation of the federal public servant. At this point, a reflection is instituted 

regarding the constitutional legitimacy of the legal-administrative sanction, with the study of 

the following points: legal relationship between the State and the inactive, civil servant liability, 

human dignity, illicit enrichment of the Public Administration, act perfect legal protection, 

acquired law and legal certainty. In addition, the Supreme Court's jurisprudential understanding 

of the issue is mentioned, as well as the details of the Direct Action for Unconstitutionality 

(ADI 4,882), where a definitive ruling on the constitutional controversy is expected. Concludes 

by expressing strong expectation that the Supreme Court, in judging ADI 4882, modulates the 

effects of its decision, contemplating the primacy of this new social security reality of the 

federal public servant, and understands unconstitutional the penalty of retirement cassation for 

servants submitted to FUNPRESP. 

 It is noteworthy that, as a methodology, it adopts a markedly expository form, based 

on research of bibliographic and jurisprudential nature. 

 

Keywords: Security of Public Servants. Forfeiture of retirement. Funpresp. ADI 4882. 

Constitutionality. Constitutional Law. Administrative Law. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A aposentadoria do servidor público evoluiu no ordenamento jurídico pátrio. Se, 

inicialmente, não dependia da contribuição do servidor para o sistema e era custeada pelo 

Erário, com as sucessivas Emendas Constitucionais, principiadas na década de 1990, vieram 

mudanças substanciais na forma de custeio, aproximando, assim, as aposentadorias dos setores 

públicos e privados. Dessa forma, o benefício previdenciário passou a ter caráter 

majoritariamente contributivo.  

Com a justificativa de equacionar os débitos do Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS) dos servidores públicos federais, a União aprovou a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 

2012, publicada em 02 de maio de 2012, instituindo o regime de previdência complementar 

para os servidores públicos federais – o FUNPRESP.  

A criação do FUNPRESP representou um aprofundamento nas mudanças do regime 

previdenciário do servidor público federal. De um regime inteiramente de Repartição, em que 

os contribuintes em fase ativa custeavam os benefícios dos inativos, passou-se a um regime 

Misto. Desse modo, servidores públicos participantes do Funpresp têm suas aposentadorias 

compostas pela parcela advinda do RPPS, limitada ao teto do RGPS e somada à parcela oriunda 

da Previdência Complementar. 

No contexto de um novo regime previdenciário, discute-se a constitucionalidade da 

penalidade de cassação de aposentadoria prevista no Estatuto federal. Trata-se de um 

questionamento recorrente em sede de controle difuso de constitucionalidade, mas que foi 

objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4882) no Supremo Tribunal Federal 

(STF), por força da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(ANFIP), de quem se espera uma decisão definitiva da controvérsia constitucional. 

Busca-se, então, ressaltar neste estudo o impacto da penalidade de cassação de 

aposentadoria sobre o FUNPRESP e questiona-se a constitucionalidade do avanço estatal sobre 

a Previdência Complementar do servidor, que segue um regime de capitalização sujeito a 

relações sinalagmáticas próprias da esfera privada. 

A análise segue, portanto, um modelo metodológico lastreado na pesquisa bibliográfica 

e jurisprudencial, de modo preponderantemente expositivo, em que se investiga as posições 

doutrinárias e jurisprudenciais com o fim de construir um posicionamento crítico acerca do 

problema. Desse modo, a pesquisa está estruturada em capítulos, sendo o primeiro deles esta 

breve apresentação do tema e da estrutura do trabalho.  
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 O segundo capítulo mostra uma evolução histórica da aposentadoria do servidor 

público federal, passando de uma benesse estatal a um regime contributivo, culminando em um 

sistema híbrido. Apresenta o FUNPRESP como Entidade Fechada de Previdência Privada que, 

de forma optativa, complementa o benefício previdenciário dos servidores. Adicionalmente, 

expõe a regulamentação do Fundo, seu custeio, natureza jurídica e consequências da cessação 

do vínculo funcional.  

No terceiro capítulo são apontados alguns dos argumentos mais recorrentes entre os que 

defendem ser a penalidade de cassação de aposentadoria do servidor público federal uma sanção 

jurídico-administrativa manifestamente inconstitucional. Expõem-se argumentos favoráveis e 

contrários à tese de lesão a princípios como dignidade da pessoa humana, o ato jurídico perfeito 

e a segurança jurídico, além do enriquecimento ilícito por parte da administração pública.  

O quarto capítulo esboça o entendimento ora vigente do Supremo Tribunal Federal 

quanto à matéria, bem como os detalhes da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.882), 

que questiona a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria.  Apresenta ainda as 

alegações da patrocinadora da ação, os pareceres da Advocacia Geral da União e da 

Procuradoria Geral da República, assim como eventuais efeitos da decisão do Supremo 

Tribunal Federal.  

No último capítulo, reafirma-se a hipótese de pesquisa, qual seja, a 

inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria dos servidores públicos submetidos 

ao regime de previdência complementar – FUNPRESP. Por fim, manifesta-se forte expectativa 

de que o STF, ao julgar a ADI 4882, module os efeitos de sua decisão, contemplando a primazia 

desta nova realidade previdenciária do servidor público federal e entendendo como 

inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria para servidores submetidos aos 

FUNPRESP. 
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2 FUNPRESP 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A primeira etapa de proteção social, fundada na caridade, foi a assistência pública, 

destinada a indivíduos em condições de necessidade, como desempregados, doentes, inválidos 

e viúvas. Nessa fase, não havia direito subjetivo do necessitado à proteção social e o auxílio era 

administrado por igrejas e membros da comunidade, ficando condicionado à existência de 

recursos. Com o tempo, o Estado passou a amparar os reconhecidamente necessitados. 

(SANTOS, 2016, p. 37). 

Após a Revolução Francesa, surgiram outros mecanismos de proteção, como os seguros 

baseados em contratos, de natureza facultativa e restritos aos poucos que poderiam custeá-los. 

Foram gradualmente sendo criados os Montepios e, posteriormente, Institutos de Pensões, 

instituições geralmente ligadas a classes operárias que, mediante pagamento de cotas, 

asseguravam o pagamento de pensões a herdeiros. No mesmo período, surgiram várias 

instituições de previdência, quando trabalhadores do setor público foram agraciados com uma 

proteção previdenciária diferenciada, via de regra custeada pelo Estado. Formavam, entretanto, 

sistemas heterogêneos e fragmentados. (NOGUEIRA, 2012, p. 109-111). 

No Brasil, cita-se a criação de Caixas de Aposentadoria e Pensões, como o Caixa de 

Socorros em cada uma das Estradas de Ferro do Império ( Lei n° 3.397, de 24 de novembro de 

1888), o Fundo de Pensões do Pessoal das Oficinas de Imprensa Nacional (Decreto n° 10.269, 

de 20 de julho de 1889) e o Montepio Obrigatório dos Empregados do Ministério da Fazenda 

(Decreto n° 942-A, de 31 de outubro de 1890), por exemplo.1    

Ainda sobre o histórico previdenciário pátrio, apesar da expressão aposentadoria ter 

sido originalmente mencionada na Constituição de 1891, esta proteção se destinava apenas a 

casos de invalidez de funcionários públicos a serviço da Nação. E foi somente com o Decreto 

n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923 (Lei Elói Chaves) que se teve o ponto embrionário da 

Previdência Social no Brasil, quando se criou uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os 

empregados de cada empresa ferroviária. (OLIVEIRA E TEIXEIRA, 1986. 20 p). 

                                                             
1  Previdência Social. Histórico. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/historico/periodo-de-1888-1933/. Acesso em: 04 set. 2019.   

http://www.previdencia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico/periodo-de-1888-1933/
http://www.previdencia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico/periodo-de-1888-1933/
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A Carta Magna de 1934, em seu art. 1702, igualmente previu a aposentadoria por 

invalidez para todo aquele que exerça cargo público, independente da forma de pagamento, 

inclusive para militares. Além disso, inovou ao prever aposentadoria compulsória aos 68 anos 

de idade como proventos integrais, desde que contasse mais de 30 anos de serviço público 

efetivo. 

Resumidamente, Neto (2009) aponta que as Constituições de 1937 e 1967 não 

trouxeram inovações em matéria previdenciária, enquanto que a Constituição de 1946 inovou 

ao estabelecer, em seu Art. 1573, uma tríplice forma de custeio da previdência do trabalhador, 

contando com Contribuições da União, do empregador e do empregado (NETO, 2009). Não 

obstante, as aposentadorias dos servidores públicos não dependiam de contribuição para o 

sistema e eram custeadas pelo Erário, como muito bem explanado por Di Pietro (2014): 

 

Antes da instituição do Regime Próprio do Servidor, a aposentadoria era um direito 

decorrente do exercício do cargo, financiado inteiramente pelos cofres públicos, sem 

contribuição do servidor, da mesma forma que outros direitos previstos na legislação 

constitucional e estatutária, como a estabilidade, a remuneração, as vantagens 

pecuniárias, as férias remuneradas. Note-se que a pensão, ao contrário dos outros 

direitos ligados ao cargo, já tinha natureza previdenciária contributiva, desde longa 

data. 

 

                                                             
2 Art. 170. O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos, obedecendo às seguintes normas, 
desde já em vigor: 

1º) o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exerçam cargos públicos, seja qual for a 

forma do pagamento; 

3º) salvo os casos previstos na Constituição, serão aposentados, compulsoriamente os funcionários que 

atingirem 68 anos de idade; 

4º) a invalidez para o exercício do cargo ou posto determinará a aposentadoria ou reforma, que, nesse caso, se 

contar o funcionário mais de trinta anos de serviço público efetivo, nos termos da lei, será concedida com os 

vencimentos integrais; 

5º) o prazo para a concessão da aposentadoria com vencimentos integrais, por invalidez, poderá ser 

excepcionalmente reduzido nos casos que a lei determinar; 

6º) o funcionário que se invalidar em consequência de acidente ocorrido no serviço será aposentado com 
vencimentos integrais, qualquer que seja o seu tempo de serviço; serão também aposentados os atacados de 

doença contagiosa ou incurável, que os inabilite para o exercício do cargo; 

7º) os proventos da aposentadoria ou jubilação não poderão exceder os vencimentos da atividade; (BRASIL, 

1934). 
3 Art.157 - A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros 

que visem a melhoria da condição dos trabalhadores: 

[...] 

XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, em favor da maternidade 

e contra as consequências da doença, da velhice, da invalidez e da morte; 

XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra os acidentes do trabalho. (BRASIL, 

1945). 
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E o próprio ordenamento jurídico infraconstitucional, como o Decreto nº 1.713, de 1939, 

que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, denota o caráter de prêmio 

mesmo para a aposentadoria por tempo de serviço, como se pode observar em seu Art. 1974.  

Apesar de os servidores públicos do período também contribuírem com alíquotas em 

torno de 6% do salário base ou remuneração, “[...] não há dúvida de que tais alíquotas seriam 

insuficientes para permitir a constituição de reservas destinadas ao pagamento do benefício 

previdenciário mais importante e oneroso: a aposentadoria” (NOGUEIRA, 2012, p. 126). 

Mesmo com o advento da Lei nº 3.807/60, Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), 

o Brasil continuou adotando sistema previdenciário distinto para servidores públicos e demais 

trabalhadores. (SANTOS, 2016. p. 514). De fato, as Constituições que se seguiram continuaram 

tratando a previdência social dos servidores apenas quanto aos critérios de concessão das 

aposentadorias, sem nenhuma referência ao seu custeio (NOGUEIRA, 2012, p. 113). 

Mesmo a vigente Constituição Federal de 1988, que dedica um capítulo inteiro à 

seguridade social, compreendendo a saúde, a previdência social e a assistência social, também 

originalmente não tratava de formas de custeio e equilíbrio entre as receitas e despesa. 

Limitava-se, portanto, a definir as condições de acesso aos benefícios de aposentadoria e pensão 

por morte.  

Todavia, sucessivas Emendas Constitucionais, principiando na década de 1990, 

modificaram substancialmente a forma de custeio, sobretudo aproximando aposentadorias dos 

setores públicos e privados. Antes, porém, foi sancionada a Lei n° 8.112/1990, que instituiu o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União Único. Esta foi inspirada no antigo 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei n° 1.711/1952) e com previsão 

Constitucional (Art. 39, caput), o qual passou a reger todos os servidores públicos da União, 

inclusive o regime de contratação. Fato digno de nota foi a manutenção do custeio da 

aposentadoria permanecer, a princípio, de responsabilidade integral do Tesouro Nacional, como 

observado em seu Art. 2315.  

                                                             
4 Art. 197. Fora dos casos previstos no artigo anterior, poderão ser aposentados, independentemente de inspeção 

de saúde, os funcionários que contarem mais de trinta e cinco anos de efetivo exercício e forem julgados 

merecedores dêsse prêmio pelos bons e leais serviços prestados à administração pública. (BRASIL, 1939, 

grifos nossos). 

 
5 Art. 231.  O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da arrecadação de contribuições 

sociais obrigatórias dos servidores dos três Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. 

§ 1° A contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, bem como dos órgãos e 

entidades, será fixada em lei. 

§ 2º O custeio da aposentadoria é de responsabilidade integral do Tesouro Nacional (BRASIL, 1990, grifos 

nossos). 
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Outro fato relevante para o custeio da previdência do servidor público foi a transferência 

dos servidores federais, que originalmente possuíam vínculo celetista, para o regime estatutário, 

transformando automaticamente uma relação outrora de emprego em cargos públicos, como 

observado no Art. 2436 da Lei 8.112/90. 

A primeira modificação significativa ocorreu com a Emenda Constitucional nº 03/1993, 

que estabeleceu expressamente que as aposentadorias e pensões dos servidores públicos 

federais seriam custeadas por recursos provenientes da União e das contribuições dos 

servidores, na forma da lei. Ato contínuo, a Lei nº 8.688/1993 instituiu a contribuição para o 

Plano de Seguridade Social do servidor público federal, com alíquotas variáveis de 9% a 12% 

de sua remuneração. 

Desta forma, a ideia de aposentadoria como prêmio concedido pela relação de trabalho 

começou a ser substituída pelo vínculo contributivo. O exemplo da União foi seguido pela 

grande maioria dos Estados e Municípios, que nos anos seguintes aprovaram leis adotando o 

regime jurídico único estatutário. Esse ato acarretou o crescimento das despesas com pessoal e 

formação de um grande passivo atuarial. (NOGUEIRA, 2012, p. 129-130).  

A próxima Emenda Constitucional de relevo previdenciário foi a EC 20/1998. Esta 

alterou a redação do caput do artigo 40, definindo que se aplicaria tão somente aos servidores 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 

de estabelecer o caráter contributivo dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). 

Inovou ao dispor que o regime previdenciário deveria observar critérios que preservassem o 

equilíbrio financeiro e atuarial. 

Importante frisar que já na Emenda Constitucional nº 20/1998 se previa que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam instituir regime de previdência 

complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo, como observado em seu artigo 

40, §§ 14 a 16, podendo os mesmos entes federativos fixar o valor das respectivas 

aposentadorias e pensões a serem concedidas por este regime.  

                                                             
6 Art. 243.  Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os 

servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das 

fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 

da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, 

exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do 

prazo de prorrogação. 

§ 1o  Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em 

cargos, na data de sua publicação. (BRASIL, 1990). 

 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/050e41451820241a032569fa00707b31?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/3da255db3dc7fe2c032569fa00636354?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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Ficou reservada para lei complementar estabelecer as normas gerais para a instituição 

do regime de previdência complementar, como as Leis Complementares nº 108/2001 (dita a 

relação entre os entes públicos e suas respectivas entidades fechadas de previdência 

complementar - EFPC) e nº 109/2001 (dispõe normas gerais do regime de previdência 

complementar), por exemplo. Destaque-se a aplicação desse regime aos servidores admitidos 

anteriormente à sua instituição depender de prévia e expressa opção.   

A Emenda Constitucional nº 41/2003 efetivou modificações previdenciárias mais 

profundas. Primeiro, aplicou o princípio Constitucional da solidariedade ao caráter 

contributivo, logo no caput do artigo 40, atingindo tanto o ente público, como servidores ativos, 

inativos e os pensionistas. Em seguida, estabeleceu a contribuição também aos aposentados e 

pensionistas já em gozo de benefícios. Esta contribuição inédita incidiria sobre os proventos de 

aposentadoria e as pensões concedidas pelos RPPS e que superassem o limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com percentual igual ao 

estabelecido para os servidores ativos.  

Na sequência, tornou obrigatória a contribuição para todos os servidores da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com alíquota não inferior a ser cobrada dos servidores 

da União. Por fim, pôs fim a “integralidade” e “paridade” dos proventos de aposentadoria, 

significando que, para novos servidores, tais proventos já não corresponderiam  à totalidade da 

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, nem seriam revistos 

na mesma proporção e mesma data em que se modificasse a remuneração dos servidores em 

atividade 

Quanto à previdência complementar, a Emenda nº 41/2003 alterou a redação do § 15 do 

artigo 40, atribuindo ao Poder Executivo de cada ente federativo a iniciativa para instituir o seu 

regime de previdência complementar por meio de lei, observado o artigo 202 da Constituição. 

 

2.2 DA REGULAMENTAÇÃO DO FUNPRESP 

 

 Com a justificativa de equacionar os débitos do Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS) dos servidores públicos federais, a União aprovou a Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, 

publicada em 02 de maio de 2012. Tal lei instituiu o regime de previdência complementar para 

os servidores públicos federais titulares de cargos efetivos, incluindo servidores efetivos das 

autarquias e fundações públicas federais e membros do Ministério Público, do Poder judiciário 

e do Tribunal de Contas da União. 
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Ato contínuo, seguiu-se a criação de 2 (duas) entidades fechadas de previdência 

complementar, denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), e Fundação de Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal do Poder Judiciário e Ministério Público (Funpresp-Jud). Observe-se 

que o Poder Legislativo (e o Tribunal de Contas da União) aderiu ao fundo de pensão do Poder 

Executivo, formalizado pelo Ato de Mesa nº 74, de 31 de janeiro de 2013. 

Deste modo, atualmente, o sistema previdenciário brasileiro é formado por três regimes 

previdenciários distintos, conforme segue: 

a) Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a cargo do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INSS), de caráter contributivo e filiação obrigatória para os 

trabalhadores do setor privado. Visa preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e está 

ligado ao Ministério da Economia. 

b) Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de responsabilidade de cada ente 

federativo que o implementar (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

Contempla servidores civis e militares, também de filiação obrigatória, ressalvada a 

necessária independência dos regimes entre si. 

c)  Regime de Previdência Complementar (RPC), composto por entidades abertas e 

fechadas de Previdência Complementar. Visa garantir um benefício previdenciário 

adicional, pautado na necessidade e vontade. As Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC) são formadas por fundações ou sociedades civis, mais 

conhecidos como fundos de pensão. Já as Entidades Abertas de Previdência 

Complementar (EAPC) são constituídas na forma de sociedades anônimas (a partir da 

Lei Complementar nº 109, de 2001), com fins lucrativos e operam planos individuais 

ou coletivos, disponíveis para qualquer pessoa física. 

 

2.2.1 Do Regime de Repartição à Capitalização 

 

O regime financeiro de um sistema de previdência é o método adotado de forma a prover 

os recursos financeiros necessários ao cumprimento das obrigações assumidas pelo sistema 

previdenciário, estando relacionado à arrecadação, gerência de recursos e riscos, bem como à 

forma como são alocados os pagamentos de benefícios. Os vários métodos para o financiamento 

dos benefícios previdenciários podem ser agrupados em três regimes financeiros distintos: de 

Repartição, Capitalização e Misto. (RANGEL, 2013, p. 28). 
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No sistema de Repartição ocorre uma espécie de contrato social entre sucessivas 

gerações da população. A geração economicamente ativa contribui para financiar o benefício 

da geração inativa. Não há formação de poupança, mas um compromisso intergeracional.  Se a 

população ativa for maior que a inativa, haverá um superávit previdenciário. À medida que a 

população ativa diminua, o sistema caminha para o déficit e consequente aumento de encargos. 

No sistema de Capitalização adotam-se técnicas financeiras de seguro e poupança. As 

sucessivas contribuições ensejam a formação de poupanças individualizadas que resultarão 

num montante a receber em forma de benefícios. Estes recursos são administrados por entidades 

de previdência complementar, investidos em ativos no mercado financeiro, e estarão sujeitos a 

perdas e ganhos inerentes aos riscos assumidos. Desta forma, esse sistema culmina em 

verdadeira poupança privada que se reverterá em benefícios para o contribuinte. 

Já no sistema Misto, há uma mescla dos sistemas de Repartição e o de Capitalização, 

sendo garantido um benefício mensal (salário) pelo sistema de Repartição e uma 

complementação da aposentadoria mediante o um plano de previdência privada pelo sistema de 

Capitalização. 

Entre as justificativas para a implementação do FUNPRESP podemos citar: o 

envelhecimento da população e projeção de colapso do modelo de Repartição; o desequilíbrio 

das contas públicas; e a enorme desigualdade entre os regimes RGPS e RPPS quanto à diferença 

do valor médio dos benefícios e número de beneficiários. (AMARAL; GIAMBIAGI; 

CAETANO, 2013, p. 125-127). 

Nas palavras de Elaine de Oliveira Castro, Diretora Presidente da FUNPRESP-JUD:   

 

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), voltado para o servidor público 

federal ocupante de cargo efetivo, tornou-se insustentável nos moldes atuais. A causa 
maior da crise previdenciária oficial está indubitavelmente no alongamento da 

expectativa de vida do brasileiro, que resulta em uma desproporção crescente entre 

servidores ativos e inativos, o que, por sua vez, torna impossível manter um sistema 

de repartição simples entre gerações. (CASTRO, 2014, s.p). 

 

A criação do FUNPRESP representa uma profunda mudança no Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS). De um regime inteiramente de Repartição, em que os contribuintes 

em fase ativa custeavam os benefícios dos inativos, passou-se a um regime Misto, em que 

parcela dos benefícios será custeada no regime de Repartição até o teto do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) e o valor excedente passa a fazer parte de um regime de 

Capitalização, segundo um plano de previdência complementar. 
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Mais recentemente, a Proposta de Emenda à Constituição nº 06 de 2019 (PEC 06/2019) 

tentou implementar um sistema de Capitalização espelhado no modelo chileno. Esta abrangeria 

todos os trabalhadores e representaria um ponto convergência final entre os regimes RPPS e 

RGPS. 

Na exposição de motivos da Proposta de Emenda à Constituição nº 06 de 2019 (PEC 

06/2019), lemos sobre o Regime de Repartição: 

 

[...] trata-se de uma transferência enorme dos trabalhadores ativos para inativos, razão 

pela qual, com o envelhecimento, a previdência com base nas regras atuais 

representará um peso insustentável para as gerações futuras. Exatamente para buscar 

um novo modelo que fortaleça a poupança no País, com impactos positivos sobre o 

investimento, o crescimento sustentado e o desenvolvimento, propõe-se introduzir, 

em caráter obrigatório, a capitalização tanto no RGPS quanto nos RPPS. (BRASIL, 

2019, p. 54).  

 

 Assim, a referida PEC 06/2019 propunha instituir novo regime de previdência social, 

organizado segundo o sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida e de 

caráter obrigatório, tanto para o Regime RGPS como para o RPPS.  

 Nas palavras de Zambitte (2011, p. 199), a precarização das relações de emprego na 

sociedade contemporânea “[...] impõe maior liberdade individual na migração entre atividades 

remuneradas, e o regime de capitalização com contribuição definida é muito superior em termos 

de portabilidade, ainda que com algum prejuízo na segurança futura”. 

Aqui importa destacar as diferentes características do seguro social frente ao seguro 

privado. No seguro privado prevalece a autonomia da vontade, uma vez que a filiação não é 

obrigatória. As contas são individualizadas e não há pluralidade de fontes de custeio, mas 

sujeita-se aos lucros e prejuízos inerentes ao mercado. Já o seguro social obedece a princípios 

constitucionais como o da solidariedade, e possui as características bem protetivas, como 

preleciona Di Pietro (2014):  

 

Podemos apontar as seguintes características do seguro social e que o distinguem do 

seguro privado: a) obrigatoriedade, pois protege as pessoas independentemente de 

sua concordância, assegurando benefícios irrenunciáveis; b) pluralidade das fontes de 

receita, tendo em vista a impossibilidade dos segurados manterem, por si, o sistema e 

cobrirem todos os benefícios; daí a ideia de solidariedade, que dá fundamento à 

participação de terceiros que não os beneficiários no custeio do sistema; 

c) desproporção entre a contribuição e o benefício, exatamente como decorrência da 

pluralidade das fontes de receita; d) ausência de lucro, já que é organizada pelo 
Estado. 
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 Ainda sobre a solidariedade, apontam TAVARES e SANTOS (2016) que os valores 

contribuídos para o fundo coletivo podem ser perdidos em caso de óbito do servidor 

contribuinte antes do recebimento do benefício da aposentadoria e não deixando qualquer 

herdeira que a possa usufruir legalmente. “Nessa hipótese, todas as contribuições vertidas não 

resultaram em qualquer contraprestação estatal” (TAVARES; SANTOS, 2016). Tal não ocorre 

quanto ao regime de previdência complementar, visto que os beneficiários não estão limitados 

pelas mesmas restrições legais. 

Ante o exposto, extrai-se que sanções administrativas devido ao cometimento de ilícitos 

por servidores públicos não devem avançar sobre o seguro privado, onde prevalece a autonomia 

da vontade e que difere profundamente do seguro social. 

 Ainda sobre a proposta de capitalização, não obstante a mesma não ter sido acolhia pelos 

representantes do povo nesta PEC 06/2019, permanece a expectativa sobre qual regime 

financeiro o sistema previdenciário pátrio adotará como legado às futuras gerações.  

 

2.2.2 Do funcionamento do Funprep, seus membros e da adesão 

 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 

Executivo (FUNPRESP-EXE) é uma entidade fechada, de previdência complementar 

estruturada na forma de fundação de natureza pública, com personalidade jurídica de direito 

privado e autonomia administrativa, financeira e gerencial. Seu objetivo é garantir aos 

participantes do fundo uma renda adicional na aposentadoria, além de cobertura por invalidez 

permanente ou morte. 

 O plano de benefícios previdenciários denominado Plano Executivo Federal 

(ExecPrev), doravante designado Plano, estruturado na modalidade de contribuição definida, 

tem sua regulamentação dada pela Portaria DITEC/PREVIC/MPS nº 44, de 31 de janeiro de 

2013 e suas alterações7.  

                                                             
7 Aprovado pela Portaria DITEC/PREVIC/MPS nº 44, de 31 de janeiro de 2013 (publicada no DOU, em 04 de 

fevereiro de 2013, Seção 1, Página 50). Alterado pela Portaria DITEC/PREVIC/MPS nº 317, de 25 de junho de 

2014 (publicada no DOU, em 26 de junho de 2014, Seção 1, Página 33). Alterado pela Portaria 

DITEC/PREVIC/MF nº 311, de 8 de julho de 2016 (publicada no DOU, em 11 de julho de 2016, na Seção 1, 

Página 45).OU, em 26 de junho 

de 2014, Seção 1, Página 33). 

AlteradoDITEC/PREVIC/MF nº 311, de 8 de 

jicada no DOU, em 11 de julho de 

2016, na Seção 1, Página 45). 
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Do Regulamento do Plano – ExecPrev, ou simplesmente Plano, pode-se extrair a 

composição dos Membros e forma de adesão, do custeio do plano e benefícios que oferece, da 

cessão do vínculo funcional e respectivas consequências. Dessa forma, os membros do plano 

são:  participante; patrocinador; assistido e beneficiários. 

O Participante será o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos da 

administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Federal que aderir e 

permanecer filiado ao Plano, ou, aquele que, perdendo o vínculo funcional, opte por permanecer 

na qualidade de Autopatrocinado ou Vinculado, podendo ser, conforme o ExecPrev: 

 Participante ativo normal: aquele que aderir ao Plano e esteja submetido ao teto do 

RGPS ou possua subsídio ou vencimento superior ao teto do RGPS. 

 Participante ativo alternativo: aquele que aderir ao Plano e não esteja submetido ao 

teto do RGPS ou possua subsídio ou vencimento igual ou inferior ao teto do RGPS. 

 Autopatrocinado: o participante (ativo normal ou ativo alternativo) que, em razão de 

perda parcial ou total de sua remuneração, inclusive pela perda do Vínculo Funcional, 

optar pelo instituto do Autopatrocínio. 

 Vinculado: o participante (ativo normal ou ativo alternativo) que, em razão da perda 

do vínculo funcional, optar pelo recebimento de um benefício proporcional. 

O Participante terá sua filiação ao Plano cancelada quando de seu falecimento, perca do 

vínculo funcional ou opção pelo instituto da portabilidade ou resgate. Ou ainda quando requerer 

o cancelamento do Plano ou deixar de aportar a sua Contribuição Básica, Alternativa ou 

Administrativa por 3 (três) meses, consecutivos ou não. Uma vez considerado ex-participante 

do Plano, ser-lhe-á assegurado o valor equivalente ao instituto do resgate na data em que ocorrer 

a perda do vínculo funcional. Entende-se por resgate o recebimento dos respectivos recursos 

individuais alocados no Plano, já descontadas as parcelas de custeio, entre outras. 

Quanto à adesão do participante ao FUNPRESP, esta será compulsória para os 

servidores públicos civis titulares de cargo efetivo da União e que tenham ingressado no serviço 

público a partir de 4 de novembro 2015, como disciplinado pela Lei nº 13.183, de 2015, em seu 

Art. 4º § 2º8 

                                                             
8 Art. 4º § 2º. Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo, com remuneração superior ao limite 

máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que venham a ingressar no serviço 

público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata esta Lei, serão 

automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar desde a data de entrada em 

exercício. (BRASIL, 2015).  
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Não obstante, fica assegurado ao participante inscrito compulsoriamente o direito de 

requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, sendo restituídas integralmente 

as contribuições vertidas se o cancelamento for requerido no prazo de até noventa dias da data 

da inscrição. Aqueles, porém, que ingressaram no serviço público até a entrada em vigor da Lei 

nº 13.183/2015 terá facultada a adesão ao regime de previdência complementar.  

Figuraram como patrocinadores do Plano os órgãos da administração direta, as 

autarquias e as fundações do Poder Executivo Federal. A adesão de patrocinador ao Plano dar-

se-á por meio de convênio de adesão, firmado entre o Poder Executivo Federal e a Entidade 

(Funpresp-Exe), desde que autorizada pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc), autarquia responsável pela fiscalização e supervisão das atividades das 

entidades fechadas de previdência. 

Já os assistidos serão todos os participantes ou seus beneficiários (aqueles reconhecidos 

como beneficiários para fins de concessão de pensão por morte do Participante no RPPS) em 

gozo de benefício de prestação continuada proveniente do fundo de previdência complementar. 

Importante observar que perderá a condição de beneficiário do Plano aquele que perder a 

qualidade de beneficiário no RPPS ou deixar de atender condição de reconhecimento como 

beneficiário no RPPS. 

Teixeira (2018), quando avalia as vantagens e desvantagens da Migração de Regime, 

bem resume comparativamente os Membros do Plano da seguinte forma:  

 

O segurado, na previdência complementar, ganha o nome de participante. O 

dependente é chamado beneficiário. Quando participante ou beneficiário estão em 

gozo de benefícios são apelidados de assistidos. A União, no nosso caso, é, como 

visto, patrocinadora, haja vista que faz aportes mensais em prol das contas individuais. 

(TEIXEIRA, 2018, p. 6). 

 

2.2.3 Do custeio do plano e benefícios 

 

O Plano será mantido a partir das receitas oriundas das contribuições de participantes e 

assistido, bem como pelas contribuições de patrocinadores, ambas de caráter mensal e 

obrigatório. A contribuição de participantes e assistido corresponde a uma alíquota escolhida 

pelo participante e incidente sobre o respectivo Salário de Participação (Subsídio ou 

vencimento do servidor no cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens). Já a 

Contribuição dos patrocinadores, em favor de cada participante, correspondente a 100% 
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(paridade) da contribuição básica do participante, se observado o limite máximo de 8,5% do 

salário de participação deste. 

Ainda integram as receitas mantenedoras do Plano os recursos advindos da 

portabilidade, recursos portados de entidade aberta e fechadas de previdência complementar, o 

resultado dos investimentos, assim como as doações, legados e outras receitas admitidos pela 

legislação vigente. 

O Plano ainda faculta ao participante patrocinado as seguintes alíquotas da contribuição, 

como está expresso no plano: 

I - 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); 

II - 8,0% (oito inteiros por cento); ou 

III - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento). 

Caso o Participante deseje contribuir regularmente com alíquota superior a 8,5%, deve 

fazê-lo na forma de contribuição facultativa. 

Quanto aos benefícios, o Plano oferece aos seus participantes e beneficiários a 

aposentadoria normal e por invalidez, pensão por morte e até mesmo um benefício por 

sobrevida ou suplementar.  

  Segundo o sistema misto advindo com o FUNPRESP, o benefício será calculado de duas 

formas, conforme ExecPrev:  

a) Se o servidor público tiver os vencimentos até o teto do RGPS, continuará 

contribuindo mensalmente com 11% sobre a folha salarial e terá seus benefícios 

proporcionais aos 80% maiores salários de contribuição, garantido ajuste anualmente, de 

acordo com a inflação.  

b) Já o servidor público que tiver vencimentos acima do teto do RGPS, também 

contribuirá mensalmente com 11% da folha salarial até o limite do mesmo teto. O 

montante que exceder a este limite integrará a base de contribuição para o regime de 

capitalização do fundo de previdência complementar, que incidirá uma alíquota de 

até 8,5%, garantida contrapartida do patrocinador. Desta forma, o benefício final será 

definido pela soma da reserva acumulada e corrigida das contribuições efetuadas durante o 

período laboral, pelos aportes facultativos sem contrapartida do patrocinador e pelo benefício 

proporcional aos 80% maiores salários até o limite do teto do RGPS, além da 

aposentadoria no RPPS com teto similar ao RGPS. 

Contribuições Facultativas também integrarão o benefício final, embora não conte com 

a contribuição paritária do Patrocinador. 
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O Plano ainda contará com as seguintes vantagens: abatimento em até 12% dos valores 

repassados anualmente ao fundo, para fins de Imposto de Renda; contas individualizadas e fim 

da contribuição previdenciária quando da aposentadoria.  

 

2.2.4 Da natureza jurídica das EFPC e da cessação do vínculo funcional  

 

O modelo previsto para a previdência complementar segue as regras do direito privado, 

onde prepondera as regras do mercado e onde não há espaço para se falar em solidariedade. 

(ZAMBITTE, 2011, p.196). Nas palavras de Di Peitro (2015, online):  “[...] a legislação 

estatutária não se adaptou inteiramente ao novo regime de aposentadoria e continua a prever a 

pena de cassação de aposentadoria, sem levar em consideração que ela se tornou incompatível 

com o regime previdenciário.” 

Para Mendes e  Bresciani (2014), o Regime de Previdência Complementar tem natureza 

de direito privado, em que pese a natureza contratual, como segue: 

 

O Regime de Previdência Complementar, previsto no artigo 202 da Constituição 

Federal, tem natureza de direito privado, com caráter facultativo e, como o 

próprio nome revela, possui caráter complementar e autônomo em relação ao regime 

geral de previdência social (INSS). Uma de suas principais características é a 

natureza contratual, que está intimamente ligada à necessidade de prévia formação 

das reservas destinadas à garantia de pagamento dos benefícios contratados, eis que 

somente haverá o prévio custeio para aqueles benefícios expressamente previstos no 

regulamento do plano de benefícios. (MENDES; BRESCIANI, 2014, online, grifos 

nossos). 

 

 Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu pela diferença entre as 

entidades de previdência complementar abertas e fechadas, notadamente quanto ao objetivo 

perseguido. Nessa toada, as entidades abertas seriam equiparadas por lei às instituições 

financeiras, estando submetidas às relações de mercado e possuindo “nítidas relações 

contratuais”. Enquanto isso, as entidades fechadas possuiriam “[...] explícito mecanismo de 

solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus 

próprios integrantes.” (Colocar referência da citação). 

Do enfrentamento da lide, o STJ editou a SÚMULA nº. 563, com o seguinte enunciado: 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência 

complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades 

fechadas”. (BRASIL, 2016). Por oportuno, colaciona-se a ementa do referido julgado: 
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EMENTA RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. 

JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO 

ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ. 

INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA 

(ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, 

DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM 

A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 

NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS 

COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ 

DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE 

PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS 

EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM 

EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS 

CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO 

TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE 

PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS 

PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO 

TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB 

A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS 

LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A 

COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS 

DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS 

DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM 

REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS 

RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU 

BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A 

SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES 

ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE 

AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A 
ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É 

DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO 

DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO 

PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL 

ONDE LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA 

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.” (BRASIL, 2016, grifos nossos). 

 

Conclui o STJ que há um claro mutualismo entre a coletividade integrante dos planos 

de benefícios administrados por entidades fechadas de previdência complementar. Como 

exemplo, cita-se que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus 

próprios integrantes. Portanto, “[...] trata-se de um fundo comum, de finalidade protetivo-

previdenciária, sendo a solidariedade princípio jurídico e instrumental técnico, essência e razão 

de ser da Previdência Social, básica ou complementar”. (MARTINEZ, 1995 p. 38 e 39). 

Espera-se, todavia, que a construção jurisprudencial quanto à natureza jurídica das 

Entidades fechadas de previdência complementar influencie decisivamente na extensão da 

aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria sobre o Funpresp. 
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No tocante às entidades fechadas, ressalta-se que, por força de lei, são organizadas “[...] 

sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.”9 Entretanto, do exame do 

artigo 40, § 15 da Constituição Federal, conclui-se que as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar devem possuir, necessariamente, natureza pública.  

Castro (2014, p. 378) aponta que essas fundações possuem tanto natureza jurídica de 

direito privado, como natureza pública essencial, a julgar pelo fato de o STF ter homologado, 

por unanimidade, a criação da Funpresp-Jud exatamente nesses termos. 

Da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, que instituiu o regime de previdência 

complementar para os servidores públicos federais, observa-se, em seu art. 4º, caput e § 1º, que 

os planos de benefícios do regime de previdência complementar sejam administrados e 

executados por entidades fechadas de previdência complementar “[...] estruturadas na forma 

de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado” 

(BRASIL, 2012, grifos nossos). 

Para Schuler (2012), atribuir natureza privada as entidades fechadas de previdência 

complementar afrontam acintosamente o disposto no § 15 do art. 40 da Constituição Federal, 

visto que as entidades gozam de imunidade tributária e impenhorabilidade de bens, 

peculiaridades inerentes ao regime jurídico público. Além disto, “[...] serão públicos os recursos 

aportados ao regime complementar, a título de contribuições patronais”. (SCHULER, 2012, 

p.11). 

Sobre a imunidade tributária, a questão foi pacificada pela SÚMULA 730 do STF, que 

enunciou: 

 ‘A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins 

lucrativos pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição, somente alcança as entidades 

fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários’. 

‘Assim, segundo o STF, a falta da universalidade e da generalidade da prestação faz 

com que as instituições fechadas de previdência privada não se enquadrem como ente 

de assistência social e, consequentemente, não poderão desfrutar da imunidade 

tributária.’ (BRASIL, 2016). 

 

 

Contrapondo-se, cita os que veem a preponderância da relação eminentemente 

contratual na adesão do patrocinado. Desta feita, aduz Campos (2012, p. 441) que “[...] a 

relação jurídica estabelecida entre os servidores públicos e a entidade gestora do regime de 

previdência complementar deve possuir traços contratuais significativos, vigorando a 

                                                             
9  Conforme a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência 

Complementar e dá outras providências, em seu Art. 31, “As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma 

regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente: 

§ 1o As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos. 

(BRASIL, 2001). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20109-2001?OpenDocument
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prevalência da autonomia da vontade entre as partes, representada nos regulamentos de 

benefícios dos planos.” Ora, um contrato nada mais é que  "[...] um acordo de vontades, na 

conformidade com a lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conversar, 

modificar ou extinguir direitos” (GONÇALVES, 2017, p. 2). 

Para Tacito (1991, p. 101): “As entidades fechadas de previdência privada e os 

participantes que a elas se associam firmam uma relação contratual, constituído mediante a 

adesão desses últimos aos planos de benefício oferecidos por aquelas, nos termos de seus 

estatutos e regulamentos internos”. 

Em que pese a natureza eminentemente social do contrato previdenciário, os estatutos, 

regulamentos e convênios de adesão devem primar pelo bem-estar social e justiça social dos 

contratantes. Logo, “[...] cláusulas contratuais que de alguma forma onerem 

desproporcionalmente uma das partes ou lhe retirem direitos injustiçadamente devem ter 

afastadas a sua aplicação de imediato”. (HENRIQUE, 2019, online). 

Segundo o ExecPrev, em seu Art. 28 § 510, o fim do vínculo funcional impõe 

consequências jurídicas relevantes para o participante. Ocorrida alguma das hipóteses de 

vacância do cargo efetivo, o participante será comunicado pela Entidade (FUNPRESP), em até 

30 dias, da cessação do vínculo funcional com o patrocinador, quando deverá optar pelo resgate, 

portabilidade, autopatrocínio ou benefício proporcional. Ao permitir que o servidor demitido 

opte pelo resgate, portabilidade, autopatrocínio ou benefício proporcional, o plano dispensa 

tratamento eminentemente contratual ao participante. 

Como a cassação de aposentaria é penalidade semelhante à demissão, causa estranheza 

que a regulamentação de que trata o ExecPrev, ou Plano, não elenca entre as hipóteses de 

cessação do vínculo funcional com o Patrocinador a cassação de aposentadoria, penalidade 

                                                             
10 Art. 28 § 5. Para fins deste Regulamento, a cessação do vínculo funcional com o Patrocinador ocorrerá na 

hipótese de vacância do cargo efetivo decorrente de: 

I - exoneração; 

II - demissão; 

III - posse em outro cargo inacumulável, ressalvada a hipótese de se tratar de cargo efetivo em algum dos 

Patrocinadores do Plano; 

IV - falecimento; ou 

V - aposentadoria voluntária ou compulsória. (BRASIL, 2013). 
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prevista nos Arts. 12711 e 13412 da Lei nº 8.112/90.  Desse dispositivo se extrai que o 

regulamento do Plano passa de largo a toda uma problematização jurídica que pugna pela 

Inconstitucionalidade da penalidade de Cassação de Aposentadoria dos servidores públicos 

civis da União – vide Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4882) no Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

Com base no exposto, o presente trabalho pretende analisar a penalidade de Cassação 

de Aposentadoria do servidor público federal, agora na vigência de um regime misto, em que 

parcela dos benefícios será custeada no regime de Repartição até o teto do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) e o valor excedente passa a fazer parte de um regime de 

Capitalização, segundo um plano de previdência complementar (FUNPRESP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Art. 127.  São penalidades disciplinares: 

I -advertência; 

II - suspensão; 

III - demissão; 

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

V - destituição de cargo em comissão; 

VI - destituição de função comissionada. (BRASIL, 1990). 
12 Art. 134.  Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta 

punível com a demissão. (BRASIL, 1990). 
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3 A INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DO 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

  A cassação de aposentadoria do servidor público federal é uma medida de cunho 

extremamente gravosa. Ocorre quando o segurado se encontra mais fragilizado, quando 

inválido ou em idade avançada, privando-o dos meios necessários para a sua subsistência. Fere, 

portanto, o caráter de seguro social, que prima pela proteção dos segurados contra infortúnios 

futuros. Nas palavras de Di Pietro (2014, online): 

 

Sendo de caráter contributivo, é como se o servidor estivesse comprando seu direito 

a aposentadoria: ele paga por ela. Daí a aproximação com o contrato de seguro. Se o 

servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, 

o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela 

demissão. 

 

 Com efeito, não poucos questionamentos foram dirigidos ao judiciário pleiteando pela 

inconstitucionalidade da penalidade jurídico-administrativa em tela. Questiona-se, por 

exemplo, o tipo de relação jurídica entre o Estado e o inativo, e a possibilidade de sanções 

administrativas alongarem-se para além do instituto da aposentadoria. Argumenta-se que a 

esfera administrativa não seria a mais acertada para efetivar punição que, de tão severa, 

configura-se matéria rediscutida em sede de cognição exauriente, restando mais acertada 

punição nas esferas civil e penal. 

Outro ponto tocado na argumentação que pugna pela inconstitucionalidade é a lesão ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. Seus defensores apontam o caráter alimentar do 

benefício previdenciário, vez que se destina à subsistência do trabalhador e de seus 

dependentes. Concluem apontando que a seguridade social estaria interligada com os direitos 

sociais, integrando as premissas básicas para a preservação da dignidade da pessoa humana e 

garante as condições materiais de subsistência àqueles que se encontram incapacitados para 

laborar. 

Outros suscitam a tese de enriquecimento ilícito da Administração pública. Aduzem que 

o Estado estaria se apropriando indevidamente do numerário que pertence ao servidor cassado, 

o que configuraria verdadeiro confisco. Restaria, argumentam ainda, visível afronta ao 

ordenamento jurídico pátrio, especialmente a inteligência do art. 150, IV da Constituição 

Federal. 
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Entendem os juristas que a cassação de aposentadoria ofende aos princípios albergados 

no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a saber: do ato jurídico perfeito, do direito 

adquirido e da segurança jurídica. 

 

3.1 DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O ESTADO E O INATIVO  

 

Servidor público é pessoa inserida na estrutura da Administração Pública e investida em 

funções ou atribuições para o exercício de atividades públicas. Seu ingresso se dá por meio de 

provimento em cargo público, em regra, mediante concurso público. Então forma-se um vínculo 

profissional permanente, regulado por estatuto. Na esfera federal, este vínculo é regido pela Lei 

nº 8112/90. 

A vacância será o ato administrativo pelo qual o vínculo estatutário entre o servidor e a 

Administração Pública é encerrado ou modificado, tornando determinado cargo público 

desprovido ou sem titular. Haverá vacância extintiva do vínculo quando da exoneração e 

demissão. Para Carvalho Filho (2014), tanto a aposentadoria como o falecimento extinguem de 

todo a relação estatutária, figurando como exemplo de vacância extintiva. Haverá vacância 

modificativa sempre que titulares passem a ocupar outros cargos, sem ruptura do vínculo, como 

na transferência, promoção ou readaptação. 

Ponto relevante na argumentação, tanto dos que defendem quanto dos que rechaçam a 

penalidade de cassação de aposentadoria, é o tipo de relação jurídica mantida entre o Estado e 

o servidor inativo. Sobre a matéria, apontam Renata Fiori Puccetti e Felipe Faiwichow Estefan 

(2015, apud CARREIRO, 2018), que a aposentadoria implica, necessariamente, no fim da 

relação jurídico-funcional bem como na extinção da pretensão punitiva, restando ao aposentado 

apenas o vínculo jurídico-previdenciário com o Estado.  

Também este é o posicionamento de ilustres doutrinadores, como Gasparini (1993), para 

quem a aposentadoria seria um dos motivos determinantes da extinção do vínculo que une o 

servidor ativo ao Poder Público, sendo responsável pelo desaparecimento da relação jurídica 

institucional e pelo retorno das partes a situação de alheamento que antes vigoravam entre eles. 

Ao que coaduna Rigolin (1989, p. 192), para quem “[...] a aposentadoria, uma vez concedida 

regularmente, torna-se ato jurídico perfeito e acabado, imune a alterações posteriores e 

inquestionável, pois que esgotada inteiramente no passado, de forma perfeita”.  

Entretanto, para outros doutrinadores, como Justen (2016, p. 945), a aposentadoria seria 

o ato administrativo unilateral que constituiria a relação jurídica da inatividade, assegurada 
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remuneração estatal, mas que ainda restaria a titularidade de outros direitos e obrigações de 

conteúdo diversos daqueles inerentes ao cargo até então ocupado. Reforçam esta tese os 

argumentos de J. Cretella J. (1989, p. 493 apud PACHECO, 1996, p.105), para quem a 

aposentadoria, à semelhança das férias ou licenças, representaria um prolongamento do 

descanso durante o restante da vida do agente, mas que seria desfeito em casos excepcionais 

como na reversão ou cassação de aposentadoria.  

Da reversão e cassação de aposentadoria se pode inferir que o instituto da aposentadoria 

não é absoluto. Na reversão, há o reingresso do aposentado ao serviço, a pedido seu ou por 

deliberação espontânea da Administração, por não mais subsistirem as razões que lhe 

determinaram a aposentadoria. Já na cassação de aposentadoria comina-se pena disciplinar 

equivalente à demissão para o servidor em atividade, extinguindo, portanto, a relação 

institucional. (BANDEIRA DE MELLO, 1991 apud PACHECO, 1996). 

Argumenta Pacheco (1996, p.108) que a aposentadoria por invalidez ilustraria o vínculo 

em exame. “Sendo passível de exames posteriores, periódicos, por juntas médicas oficiais, que 

lhe atestem ou não a subsistência das causas que a motivaram. Se estas não subsistirem, o 

servidor aposentado retornará à atividade através do instituto da reversão”.  

Ainda segundo Pacheco (1996), o aposentado não se desvincula do cargo, mas ampara-

se na inatividade, mantendo um vínculo sui generis com o Estado, em que pese o vínculo 

financeiro, que o aposentado mantem com a entidade pública ao receber os mesmos reajustes 

salariais dos servidores da ativa, e o vínculo jurídico, visto que permanece sujeito ao poder 

disciplinar da Administração nas mesma condições do servidor em atividade, possuindo 

inclusive obrigações, como de guardar sigilo funcional, por exemplo.  

Para a Advocacia Geral da União (AGU), o direito de punir com a cassação de 

aposentadoria é sustentado, em tese, pela continuidade de um vínculo entre o servidor público 

e a administração pública que não se extinguiria com a aposentadoria. Assim, a cassação de 

aposentadoria, pena prevista pela Lei nº 8.112/90, seria uma punição para infrações graves que 

resultariam na demissão, o que legitimaria uma ação punitiva do Estado sobre aqueles que 

praticaram ilícitos durante atividade.  

Conforme matéria publicada na revista Olhar Digital: 

"Nem mesmo a aposentadoria já consumada tem a força de impedir que o servidor público seja 

alcançado pela punição decorrente de atos praticados durante a atividade, porquanto, em tal 

caso, na impossibilidade de ser demitido, sofre cassação de aposentadoria, penalidade 

equivalente à demissão”. (AGU..., 2015). 
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Neste mesmo sentido é o entendimento do Senado Federal que, ao ser demandado a 

manifestar-se quanto à inconstitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria do 

servidor público federal (ADI 4882), assim argumentou: "[...] a cassação da aposentadoria não 

questiona o direito ao benefício sob a ótica previdenciária. É reflexo da responsabilidade 

administrativa do servidor, em função do vínculo jurídico-administrativo que, quando na ativa, 

manteve com a Administração."(BRASIL, 2012). 

Embora a demissão seja uma penalidade que acarreta a vacância do cargo, o servidor 

estável somente será demitido mediante sentença judicial ou processo administrativo em que se 

lhe assegure ampla defesa, quando do cometimento de infração considerada grave. Não 

obstante, é assegurado ao servidor o direito de retornar ao seu cargo pelo instituto da 

reintegração, se decorrente de sentença judicial, conforme Emenda Constitucional nº 19, de 

1998, em seu Art. 41, § 2º.13 

Importante frisar que a demissão não se confunde com o instituto da exoneração, 

dispensa do servidor por interesse próprio ou da administração e que não resulta de penalidade 

por infração funcional. Bem observa Carvalho Filho que, para além da demissão, a conduta 

contrária aos mandamentos legais pode resultar na responsabilização do servidor, a saber: 

 

A conduta contrária aos impedimentos e restrições da lei pode configurar-se como 

improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992 e como infração 

funcional sujeita à pena de demissão e apurada conforme as regras da Lei nº 8.112/90 

(Estatuto dos Servidores Públicos Federais), inclusive quanto à responsabilização do 

servidor. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 26).  

 

Na esfera federal, a Lei nº 8.112/90 prevê, no Art. 127, as penalidades de advertência, 

destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada, suspensão, demissão e 

cassação de aposentadoria, a depender da natureza e a gravidade da infração cometida, dos 

danos que dela provierem para o serviço público, das circunstâncias agravantes ou atenuantes, 

bem como dos antecedentes funcionais. 

O mesmo estatuto, em seu Art. 13214, elenca as hipóteses em que a pena de demissão é 

aplicável, e, por conseguinte, a cassação de aposentadoria. Por fim, a depender dos danos 

                                                             
13 Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público.  

[...] 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 

vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 

em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. (BRASIL, de 1998). 
14 Lei 8.112/1990 Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:  

I - crime contra a administração pública;  

II - abandono de cargo;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art6
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decorrentes da conduta do servidor, este será responsabilizado não somente na esfera 

administrativa, mas também na Civil, Penal. 

 

3.2 DA RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR  

 

 A relação estatutária impõe direitos e obrigações que, em certas circunstâncias, pode 

levar o servidor público a ser responsabilizado por seus atos perante a Administração se 

contrários ao ordenamento jurídico. Para Carvalho Filho (2014, p.777), a “[...] responsabilidade 

se origina de uma conduta ilícita ou da ocorrência de determinada situação fática prevista em 

lei e se caracteriza pela natureza do campo jurídico em que se consuma”. 

 A responsabilidade do servidor poderá ser civil, penal e administrativa, como observado 

no Estatuto do servidor público federal, (Lei nº 8.112/90), em seu Art. 12115. Cada 

responsabilidade é, em princípio, independente da outra. Entretanto, de uma mesma situação 

fática, pode ocorrer responsabilização cumulativamente nas três esferas, conforme Art. 12516. 

Adicionalmente, do próprio texto Constitucional, em seu § 4º, art. 37, tem-se que os atos de 

improbidade administrativa importarão sanções civis e administrativas, sem prejuízo da ação 

penal cabível.17  

 Da responsabilidade civil, Di Pietro (2014, p. 684) cita que “[...] é de ordem patrimonial 

e decorre do artigo 186 do Código Civil, que consagra a regra, aceita universalmente, segundo 

a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo”. Para Carvalho Filho (2014, 

p. 777), o servidor público somente será obriga a reparar o dano se o mesmo decorrer de conduta 

culposa ou dolosa, seja de caráter comissivo ou omissivo.  

                                                             
III - inassiduidade habitual;  

IV - improbidade administrativa; V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;  

VI - insubordinação grave em serviço;  

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;  

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;  

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;  

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;  
XI - corrupção;  

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  

XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.  

Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta 

punível com a demissão. (BRASIL, 1990). 
15 Art. 121.  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 

(BRASIL, 1990). 
16 Art. 125.  As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 

(BRASIL, 1990). 
17 Ar. 37 § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

sem prejuízo da ação penal cabível. (BRASIL, 1998). 
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O dano pode ser causado à Administração ou a terceiros. No primeiro caso, sua 

responsabilidade será apurada por processo administrativo, garantida observância dos 

princípios da ampla defesa e contraditório presentes na Constituição Federal de 198818. No 

segundo caso, pode o servidor responder diretamente, sendo acionado pelo lesado, ou 

indiretamente, por meio do direito de regresso assegurado à Administração, caso em que esta 

já terá sido acionada diretamente pela vítima. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 778). 

Não havendo o dano, inexiste responsabilização. Entretanto, comprovado o dano, resta 

o dever de indenizar, podendo ser descontado dos vencimentos do servidor na forma de parcela 

única ou parcelada, observado limite mensal fixado em lei.  

Se do dano resultar prejuízo ao patrimônio público ou enriquecimento ilícitos do 

servidor, a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 

casos de enriquecimento ilícito, prevê, em seus artigos 16 e 1819, que o mesmo servidor ficará 

sujeito ao sequestro e perdimento de bens, como forma de ressarcimento ao erário, a depender 

de determinação judiciária.  

Na sequência, a responsabilidade penal do servidor é entendida como aquela que decorre 

da prática de crime ou contravenção. Como matéria típica das áreas do Direito Penal e 

Processual, sua solução final somente pode ser definida pelo Poder Judiciário. Por isso mesmo, 

quando ocorre a absolvição criminal do servidor, a responsabilidade administrativa do mesmo 

será afastada, desde que apurada inexistência do fato ou sua autoria, conforme Art. 126 da Lei 

8112/1990.  

                                                             
18CF/1988 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...]  

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (BRASIL, 1998, grifos nossos). 
19 Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à 

procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou 

terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos 

ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica 

prejudicada pelo ilícito. (BRASIL, 1992, grifos nossos). 
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Já do Art. 93520 do Código Civil e Art 6521 do Código de Processo Penal, depreende-se 

que a responsabilidade civil é exaurida pelo juízo criminal, quando julgado pela inexistência do 

fato ou autoria diversa, coadunado com o ensino de Di Pietro, como segue abaixo: 

 

Quando o funcionário for condenado na esfera criminal, o juízo cível e a autoridade 

administrativa não podem decidir de forma contrária, uma vez que, nessa hipótese, 

houve decisão definitiva quanto ao fato e à autoria, aplicando-se o artigo 935 do 

Código Civil de 2002. (DI PIETRO, 2014, p. 689). 

 

 Também do artigo 386 do Código de Processo Penal e suas alterações, depreende-se que 

o réu absolvido em juízo com fundamento nos incisos I, IV e VI, como seguem, terá os efeitos 

da absolvição repercutindo nas esferas civil e administrativa. 

 

 Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde 

que reconheça: 

I - estar provada a inexistência do fato; 
II- não haver prova da existência do fato; 

III - não constituir o fato infração penal; 

IV –  estar provado que o réu não concorreu para a infração penal 

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal 

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 

20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver 

fundada dúvida sobre sua existência 

VII – não existir prova suficiente para a condenação. Código de Processo 

Penal   (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) (BRASIL, 2008, grifos nossos). 

 

 Os crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública estão 

elencados nos Art. 312 a 326 do Código Penal (CP). Para efeito penal, considera-se funcionário 

público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 

pública, bem como seus equiparados, conforme Art. 32722 do Código Penal. 

 Já a responsabilidade administrativa, nas palavras de Justen Filho (2016, p. 1343), “[...] 

consiste no dever de o agente estatal responder pelos efeitos jurídico-administrativos dos atos 

praticados no desempenho de atividade administrativa estatal, inclusive suportando a sanção 

                                                             
20 Código Civil. Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais 

sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo 

criminal. (BRASIL, 2002). 
21Código Civil. Art. 65.  Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em 

estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 

direito. (BRASIL, 2002). 
22 Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.  

 § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem 

trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 

Administração Pública. (BRASIL, 2002). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art28%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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administrativa cominada em lei pela prática de ato ilícito.” Desta forma, a mesma 

responsabilidade decorre da prática de algum ilícito administrativo e o servidor será 

responsabilizado pelos efeitos decorrentes de suas ações ou omissões, desde que prevista na 

legislação estatutária. 

 A apuração da infração será conduzida pela Administração Pública, assegurada a ampla 

defesa e contraditório, e poderá ser efetivada por meio de sindicância ou processo 

administrativo disciplinar. Se da apuração restar constatada a responsabilidade pela prática do 

ilícito, o servidor estará sujeito as sanções disciplinares tipificadas na legislação estatutária. 

Na esfera federal, o artigo 12723 da Lei nº 8.112/1990 elenca como penalidade 

administrativa a advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Na 

sequência, constam as hipóteses de cabimento para cada penalidade. 

Ainda do estatuto federal, a pena de cassação de aposentadoria resulta da apuração de 

processo administrativo disciplinar24, observadas as fases de instauração, inquérito 

administrativo e julgamento25. Destaque-se que a autoridade competente para aplicação da 

penalidade será o Presidente da República, entre outros, como disciplinado no Art. 14126 do 

mesmo estatuto. 

A cassação de aposentadoria e a demissão são as penalidades mais severas previstas no 

Estatuto dos Servidores Civis da União. São sanções administrativo-disciplinares decorrentes 

de ilícitos administrativos, reservadas para os agentes que praticam as condutas tidas por mais 

graves. Nestes casos, a finalidade da sanção administrativa guarda semelhanças com a do 

                                                             
23 Art. 127.  São penalidades disciplinares: 

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - demissão; 

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

V - destituição de cargo em comissão; 

VI - destituição de função comissionada. (BRASIL, 1990). 
24 Art. 146.  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais 
de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em 

comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. (BRASIL, 1990). 
25 Art. 151.  O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

II- inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 

III- julgamento. (BRASIL, 1990). 
26 Art. 167 §Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento 

caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 141. 

Art. 141.  As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo 

Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de 

servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade. (BRASIL, 1990). 
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campo penal, visto que tanto pretende desestimular o infrator à repetição da infração como 

também dissuade outras pessoas mediante o exemplo da punição. 

Para Bandeira de Mello, as sanções administrativas não se destinam a provocar “aflição” 

e levar o infrator “à expiação pela nocividade de sua conduta” (BANDEIRA DE MELLO, 2016, 

p. 878 apud CARREIRO, 2018). Assim, importa ressaltar que as penas do direito penal e do 

direito administrativo devem necessariamente diferir quanto ao alcance que se pretende atingir. 

Enquanto as primeiras se revestem de caráter retributivo, corretivo e social-intimidativo, 

figurando como “última ratio”, as segundas possuem o caráter de manutenção ou 

restabelecimento da disciplina no serviço público, não sendo propriamente retributivas. 

(ARAÚJO 2015, p. 1025 apud CARREIRO, 2018).  

Sobre a cassação de aposentadoria do servidor público, pondera Medauar 2014, p. 353:  

 
A cassação da aposentadoria ou disponibilidade é a extinção da aposentadoria ou da 

disponibilidade, acarretando o retorno (reversão) do servidor à atividade, para que 

possa ser aplicada a pena de demissão. Tal ocorre quando em atividade o servidor 

cometeu falta grave, verificada depois do ato de aposentadoria ou disponibilidade. 

  

Logo, seguindo esta linha argumentativa, se o ato de aposentadoria do servidor estiver 

eivado de ilegalidade, dar-se-á o caso de invalidação do ato (princípio da legalidade), devendo 

o servidor retornar à atividade. No caso da cassação de aposentadoria, ter-se-ia a reversão do 

servidor e consequente pena de demissão. 

Somente da decisão judicial prolatada com animo de coisa julgada não caberá mais 

recurso. A cassação de aposentadoria é por demais complexa e não deveria ser efetivada sem 

um juízo de cognição exauriente. A esfera administrativa não é própria para efetivar esta medida 

disciplinar, visto que, via de regra, é matéria rediscutida no judiciário. Por conseguinte, nada 

mais acertado que punir o ilícito praticado pelo servidor, quando na ativa, nas esferas civil e 

penal.  

 

3.3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Se a aposentadoria de servidor público for decorrente de lesão permanente e 

incapacitante, mesmo que apurados os atos ilícitos praticados quando em serviço 

supervenientemente a concessão da aposentadoria, não ensejaria tal cassação verdadeira lesão 
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à dignidade da pessoa humana? E se a aposentadoria se der, compulsoriamente, aos 70 anos27, 

e houver posterior cassação de aposentaria, não restaria lesão ao mesmo princípio 

constitucional? Ora, pessoas portadoras de invalidez e em idade avançada carecem de maior 

proteção por parte do Estado, não sendo razoável nem proporcional que o mesmo Estado os 

remeta ao mercado de trabalho, regido pela CLT, à informalidade ou a contribuir para o RGPS, 

quando mais carecem de proteção. 

Ora, o artigo 40, parágrafo 9º da Constituição Federal assegura que o tempo de 

contribuição, seja federal, estadual ou municipal, será contado para efeito de aposentadoria. Já 

o art. 201, parágrafo 9º da Carta Magna dispõe sobre a chamada contagem recíroca entre as 

contribuições na administração pública e na atividade priva, rural e urbana, obedecendo-se uma 

compensação financeira entre os diversos regimes previdenciários. Desta feita, demitido ou 

mesmo cassado sua aposentadoria, haverá, necessariamente, consideração pelo INSS das 

contribuições já vertidas, isto por força da contagem recíproca.   

Aduz-se que, para pessoas limitadas em suas capacidades laborais, mesmo um benefício 

fruto da contagem recíproca, oriundo do RGPS, representa verdadeiro empobrecimento 

atrelado à sanção, afetando a subsistência do ex-servidor e sua família, o que afronta ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Embora que da demissão não haja impedimento a que o servidor volte a ocupar outro 

cargo público, como entende Carvalho Filho (2014. 662 p.), não é razoável supor que pessoas 

em idade avançada ou debilitadas pela invalidez logrem êxito em novo concurso público. 

Historicamente, este princípio axiológico tomou grande relevância após a Segunda Guerra 

Mundial, quando as atrocidades cometidas contra o ser humano nesse período plasmaram amplo 

reconhecimento expresso da dignidade da pessoa humana nas Constituições. 

Desse mesmo período, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 

promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU), consagra a dignidade da pessoa 

humana, ao estabelecer expressamente em seu art. 1º que “[...] todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de fraternidade.” (ONU, 1948). 

                                                             
27 CF/ 1988 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). 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou 

aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 88, de 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1
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Para Farias (apud RIBEIRO, 2018, online), “[...] a característica fundamental do 

princípio jurídico da dignidade da pessoa humana que o sobreleva em importância e significado 

é que ele assegura o minimum de respeito ao homem só pelo fato de ser homem”. É, portanto, 

o direito a levar uma vida digna independe de circunstâncias de pertencimento a comunidade, 

classe social, etnia, etc. 

No ordenamento pátrio, a dignidade da pessoa humana tem previsão no art. 1º, parágrafo 

III, da Constituição Federal e possui estreita relação com a problemática ora exposta, visto que 

indivíduos fragilizados física ou moralmente  também fazem jus a uma sobrevivência com um 

mínimo existencial que garanta sua dignidade, fazendo-se  necessária a promoção de políticas 

públicas que ofereçam as condições para o seu exercício. 

Assim posiciona-se o constitucionalista Luís Roberto Barroso quanto à manutenção de 

um mínimo existencial para subsistência física e indispensável para gozo de uma vida digna: 

 

O princípio da dignidade humana expressa um conjunto de valores civilizatórios que 

se pode considerar incorporado ao patrimônio da humanidade, sem prejuízo da 

persistência de violação cotidianas ao se conteúdo. Dele se extrai o sentido mais 

nuclear dos direitos fundamentais, para tutela da liberdade, da igualdade e para a 

promoção da justiça. No seu âmbito se incluiu a proteção do mínimo existencial, 

locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física 

e indispensável ao desfrute dos direitos em geral. Aquém daquele patamar, ainda 

quando haja sobrevivência, não há dignidade. O elenco de prestações que compõem 

o mínimo existencial comporta variação conforme a visão subjetiva de quem o 

elabore, mas parece haver razoável consenso de que inclui, pelo menos: renda mínima, 

saúde básica e educação fundamental. (BARROSO, 2009, p. 252 e 253). 

 

Não obstante, o Estado existe em função da pessoa humana e não de forma contrária. 

Por este motivo, os direitos sociais, aqueles que visam garantir aos indivíduos  igualdade no 

exercício e usufruto de direitos fundamentais, passaram a gozar a proteção garantias dadas 

pelo estado de direito. 

Da Carta Magna depreende-se que a previdência também é um direito social, como 

previsto no art. 6º da CRFB, e visa assegurar um bem-estar mínimo aos indivíduos 

impossibilitados quanto a capacidade laborativa. Deste modo, “[...] a seguridade social está 

interligada com os direitos sociais, integrando as premissas básicas para a preservação da 

dignidade da pessoa humana. [...] e garante as condições materiais de subsistência àqueles que 

se encontram incapacitados para laborar.” (NUNES, 2014, p.79). 

 Tal interpretação coaduna com a de outros doutrinadores, como Martinez (1995, p.380), 

para quem a previdência possui caráter alimentar, pois destina-se à subsistência do trabalhador 

e de seus dependentes, motivo pelo qual se reveste de essencialidade. De onde conclui-se que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_fundamentais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_direito
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o benefício previdenciário não deveria ser tocado pelo Estado por motivo de sanção 

administrativa, fruto de uma cognição não exauriente. 

Cumpre colacionar a interessante reflexão formulada por Figueiredo (2014, p. 201-226): 

 

Atacar ou atingir a aposentadoria do servidor público (ou privado), cassando-a, é, a 

meu juízo, agir sem autorização constitucional expressa ou implícita, ou ainda mais, 

friccionando o grau de proteção social elevado do contexto constitucional e protegido 

pelos valores sociais do trabalho e da assistência social contemplados larga e 

confortavelmente na Constituição Federal de 1988. Creio que é nítida a relação 

entre a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais e o Estado 

Democrático de Direito, e as relações de ordem trabalhista e previdenciária, 

inclusive assistencial. Todas elas devem estar protegidas de todos aqueles que 

pretendem diminuir a proteção do trabalho em todas as suas dimensões. O Estado não 
pode cassar aposentadorias. Tal conduta não só é carente de suporte constitucional 

como, ao contrário, investe contra o espírito do texto constitucional. 
 

 Poder-se-ia ainda alegar que a pena de cassação de aposentadoria passaria da pessoa do 

condenado, tendo seus efeitos alongados e atingindo os demais membros do núcleo familiar. 

Toda a família do inativo seria prejudicada quando cassado o direito ao recebimento dos 

proventos da aposentadoria. 

Complementando o rol de prejuízos advindos ao inativo cassado em sua aposentadoria, 

cita-se a incidência do fator previdenciário do RGPS, ao qual passa a ser submetido. Este 

reduzirá sensivelmente o valor de seus proventos, sendo calculado considerando-se a alíquota 

de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social e expectativa 

de sobrevida do segurado. 

 Em prevalecendo essa interpretação, seria o caso de lesão ao artigo 5.º, XLV da 

CRFB/88, que garante a intranscendência da pena: 

 

Artigo 5.º [...] -XLV- nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da 

lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 

patrimônio transferido; (BRASIL, 1988). 

 

Ainda sobre a pessoalidade da pena, colaciona-se o raciocínio de Zaffaroni (2004, p. 171):  

 

A pena é uma medida de caráter estritamente pessoal, em virtude de consistir numa 

ingerência ressocializadora sobre o apenado. Daí que se deva evitar toda a 

consequência da pena que afete a terceiros. [...] O §3.º do artigo 5.º da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos estabelece que “a pena não pode passar da pessoa 

do delinquente. 
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Não obstante o servidor público seja o ponto de conexão entre os seus dependentes e a 

Previdência, cumpre destacar ser ponto pacífico na doutrina o entendimento de que a 

intranscendência da pena se aplica a esfera penal. 

  Diante do exposto, conclui-se que não há de prosperar a tese de lesão ao princípio da 

dignidade pessoa humana, visto que a possibilidade de contagem recíproca entre as 

contribuições públicas e privadas, como já abordado anteriormente, possibilita a aposentaria do 

ex-servidor pelo RGPS. Por conseguinte, o mesmo passa a assemelhar-se aos demais 

trabalhadores regidos pela CLT, aos quais não se pode aludir feridos em sua dignidade humana 

pela mera filiação a outro regime previdenciário. 

 

3.4 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

E quanto aos recursos contribuídos mensalmente pelo servidor para o RPPS, seriam de 

todo perdidos? Esta é uma tese recorrente para que pugnam pela inconstitucionalidade da pena 

de cassação de aposentadoria. Aduzem que o Estado estaria se apropriando indevidamente do 

numerário que pertence ao servidor cassado, o que configuraria verdadeiro confisco. Restaria, 

argumentam ainda, visível afronta ao ordenamento jurídico pátrio, especialmente a inteligência 

do art. 150, IV da Constituição Federal. 

Para Rigolin (2012), um grande crítico da pena de cassação de aposentadoria, o art. 134 

do Estatuto federal configura-se numa punição desproporcional com a lesividade da falta 

cometida.  

Para Mattos (2012, p.886), não se configura licito nem tampouco moral que um ente 

federativo lance mão dos recursos descontados mensalmente da remuneração dos servidores 

para fins de futura aposentadoria, com fulcro em posterior penalidade. Aduz ainda MATTOS 

(2012, p. 886): 

  

A perda da função pública, como imposição posterior de penalidade(...) não 

possui o efeito de confiscar um direito adquirido pela implementação de descontos e 

de condições resolutivas já consumadas.  

 [...] 

 pois é defeso pela Constituição Federal o enriquecimento sem causa do 

Poder Público que não possui a legitimidade, como responsável pelo fundo de 
aposentadoria do servidor, de subtrair, confiscar ou locupletar-se dos valores ali 

depositados e que já perfazem o critério de períodos de contribuição.  
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Contrapondo-se aà tese de enriquecimento sem causa por parte da Administração 

pública, há os que interpretam que o sistema previdenciário pátrio está fundado sob o princípio 

da solidariedade, de forma que as contribuições realizadas não concorrem para um fundo 

individual, mas para o financiamento de todo o regime próprio de previdência social.  

Colaciona-se a explicação de Ibrahim (apud TAVARES; IBRAHIM; VIEIRA, 2004, p. 6) 

quanto à natureza solidaria do regime público de previdência brasileiros desde seu Gênesis: 

  

Tanto o Regime de Previdência Social quanto os regimes próprios sempre foram 

baseados no princípio da solidariedade. Estruturados com apoio em um sistema de 

repartição simples, o filiado não contribui para a formação de um fundo próprio 

capaz de custear suas futuras prestações previdenciárias. Suas contribuições são 

vertidas para todo o sistema e servem para pagar as prestações mantidas para o 

grupo de filiados (...) A solidariedade do regime de repartição é uma 

característica dos regimes públicos de previdência brasileiros desde o início de 

sua organização. (grifos nossos). 

 

 

 Solidariedade é, sem dúvida, o princípio securitário mais importante. “Traduz o 

verdadeiro espírito da previdência social: a proteção coletiva, na qual pequenas contribuições 

individuais geram recursos suficientes para criação de um manto protetor para todos.” 

(IBRAHIM 2011, p.65). 

 Importante colacionar a reflexão de Di PIETRO, para quem a solidariedade foi 

concebida para garantir o direito dos segurados ao benefício, e não para fundamentar qualquer 

sanção administrativa. Em complemento afirma: 

 

O fato de ser a solidariedade uma das características do seguro social não significa 

que os beneficiários não tenham direito de receber o benefício. Eu diria que a 

solidariedade até reforça o direito, porque ela foi idealizada exatamente 

para garantir o direito dos segurados ao benefício. De outro modo, não haveria 

recursos suficientes para manter os benefícios da previdência social. A solidariedade 

significa que pessoas que não vão usufruir do benefício contribuem para a formação 

dos recursos necessários à manutenção do sistema de previdência social (DI PIETRO, 
2014, online).  
 

A propósito da devolução dos valores correspondentes as contribuições vertidas, há que 

se observar ainda a natureza tributária atribuída a contribuição previdenciária, como observa 

Gilmar Mendes (2012, p. 483), ao tratar sobre “[...] a controversa incidência da contribuição 

previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos”: 

 

Também a controvérsia encetada no julgamento da constitucionalidade da EC n. 

41/2003 (art. 4º, caput) quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre os 

proventos dos servidores públicos inativos circunscreveu-se basicamente à ideia de 

direito adquirido ou do ato jurídico perfeito. Afirmou-se, por maioria de votos, que 

a contribuição tinha caráter tributário e que a sua incidência se justificava tendo 
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em vista a observância dos princípios da solidariedade e do equilíbrio atuarial e 

financeiro, concretizáveis numa espécie de dever de pagar tributos. (MENDES; 

BRANCO, 2015, p. 367, grifos nossos). 

 

 Com efeito, o custeio da Previdência Social se dá por meio do recolhimento de tributos, 

e as contribuições previdenciárias constituem espécies do gênero contribuições sociais, 

previstas nos arts. 149 e 195 da Constituição. O STF reiteradamente reconhece a natureza 

tributária das contribuições previdenciárias, como no RE 138284/CE (Pleno, rel. Min. Carlos 

Velloso, j. 01/07/1992, DJ 28/08/1992, p. 13456) e no RE 556664/RS (Pleno, rel. Min. Gilmar 

Mendes, j. 12/06/2008, DJe 13/11/2008), entre outros julgados (CARDOSO, 2011).  

É pacífico o entendimento de que o tempo de contribuição será aproveitado pelo ex-

servidor, em que pese a possibilidade de compensação financeira entre os regimes, como 

previsto no Art. 201, § 9º, da Constituição Federal. Ainda assim, o servidor não deixará de ser 

prejudicado nesta compensação, principalmente se recebia elevados salários. Ora, se o mesmo 

contribuiu durante sua vida laboral com repasses proporcionais ao seu bom rendimento, o que 

resultaria em uma aposentadoria bem maior no regime ao qual estava vinculado (RPPS), terá 

como benefícios a receber o valor atualizado de R$ 5.839,45 (DOU, 2019), teto do INSS, com 

redução dos recursos para subsistência familiar. 

De onde se extrai que o restante dos valores contribuídos a maior pelo ex-servidor 

seriam confiscados em virtude da sanção administrativa e configuraria um locupletamento por 

parte da Administração pública? E quanto à cassação de aposentadoria do servidor submetido 

ao regime previdenciário Misto, ou Funpresp?  

Cumpre lembrar que este servidor terá uma aposentadoria híbrida, composta de duas 

parcelas: na primeira será garantido um benefício mensal pelo sistema de Repartição (RPPS), 

sendo de filiação obrigatória, enquanto na segunda tem-se um benefício advindo de um plano 

de previdência complementar, sob as regras do direito privado. 

Enquanto no seguro social sujeita-se o segurado ao regime de repartição, onde prevalece 

a solidariedade, no seguro privado prevalece a autonomia da vontade, onde a filiação não é 

obrigatória, as contas são individualizadas e busca-se maximizar o lucro dos investimentos. 

Destaque-se ainda que as contribuições do regime complementar não possuem caráter 

tributário, não se exigindo observância dos princípios da solidariedade e do equilíbrio atuarial 

e financeiro para o regime complementar. A sanção administrativa de cassação de 

aposentadoria, por oportuno, não poderá prevalecer ante uma relação eminentemente 

sinalagmática entre o Participante e o próprio Funpresp. 
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Portanto, reter os recursos individuais alocados mensalmente no Plano de previdência 

complementar configurará inequívoco confisco por parte do Estado.  

A PEC 06/2019, aprovada em 24 de outubro de 2019 e encaminhada para promulgação, 

aproximou ainda mais os regimes RGPS e RPPS, ao unificar a idade mínima para aposentadoria 

no setor público e privado: serão 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres), tornando obsoleto e 

incompatível a continuidade da penalidade de cassação da aposentadoria para futuros 

servidores. 

Há uma grande expectativa de que o STF entenda por esvaziada a penalidade de 

cassação de aposentadoria para servidores submetidos aos FUNPRESP ou que venha modular 

os efeitos de sua decisão quando da apreciação da ADI 4882, distinguindo servidores 

submetidos exclusivamente ao regime de repartição (os mais antigos) daqueles submetidos ao 

regime misto. 

 

3.5 ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO ADQUIRIDO E SEGURANÇA JURÍDICA  

 

A aposentadoria é um direito garantido na Constituição. Para o servidor público, uma 

vez que complete o ciclo de requisitos para sua aposentação, há uma expectativa de 

imutabilidade deste direito. Entretanto, a aposentadoria vem sendo atingida pelos institutos da 

reversão e cassação de aposentadoria.  

Entendem os juristas que pugnam pela inconstitucionalidade da cassação de 

aposentadoria que a mesma ofensa aos princípios albergados no artigo 5º, inciso XXXVI, da 

Constituição Federal, a saber: do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da segurança 

jurídica. 

Do o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 

conceitua-se o ato jurídico perfeito como ''[...] o já consumado segundo a lei vigente ao tempo 

em que se efetuou[...]” e o direito adquirido como aquele que ''[...] o seu titular, ou alguém por 

ele, possa exercer, assim como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou 

condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem [...].'' (BRASIL, 1957)28. 

                                                             
28 Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 

coisa julgada.                  (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957) 

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou.                      (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957) 

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles 

cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 

outrem.                     (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3238.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3238.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3238.htm#art1
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São, portanto, disposições normativas norteadoras do nosso ordenamento jurídico, visto 

serem essenciais para pacificação social e estabilização das situações, consolidando-as no 

tempo. “Garantem a confiança nas instituições, que restaria prejudicada caso a sociedade não 

pudesse ter a certeza de que essas situações estariam protegidas, o que acarretaria 

intranquilidade e hesitação em face de uma constante mutabilidade.” (NUNES, 2014, p. 66). 

Segundo Gilmar Mendes (2015), o direito deve existir para disciplinar questões futuras, 

não do passado, não sendo razoável que leis constituídas posteriormente venham apresentar 

definições e consequências em relação a eventos ocorridos. Assim, o princípio do direito 

adquirido tem o condão de não permitir a retroatividade de leis, ainda que de ordem pública 

(MENDES; BRANCO, 2015). 

Para Meirelles (2008, p. 99) o princípio da segurança jurídica, constitui-se numa “[..] 

das vigas mestras do Estado de Direito", estando implícito na própria ideia de justiça. 

Colaciona-se a explanação de Gilmar Mendes (2012, p. 195), em que reafirma a 

supremacia da segurança jurídica mesmo diante de uma emenda constitucional, não podendo 

esta atuar em descaso para com situações já consolidadas. 

 

Em 2006, o STF, por apertada maioria de um voto, entendeu que membros 

aposentados da Corte, que recebiam quantia superior ao teto salarial extraído da 

Emenda Constitucional n. 41/ 2003, faziam jus — tendo adquirido direito a tanto, 

insuscetível de ser atingido pela Emenda — a continuar a perceber montante que 

superava o teto, até que a quantia excedente viesse a ser absorvida por subsídio 

posterior de maior valor. 

 

Por ferir direito adquirido e a garantia da coisa julgada, além de destoar do 

direito fundamental à igualdade, o STF suspendeu, por inconstitucionais, 

dispositivos da Emenda n. 30/2000 à Constituição, confirmando, uma vez mais, a 

possibilidade de se arguírem esses direitos e garantias individuais contra deliberações 

do poder constituinte de reforma. (grifo acrescentado) (MENDES; BRANCO, 

2012, p. 195). 
 

  

No tocante à concessão de aposentadoria, importa mencionar que se trata de ato 

administrativo complexo, que envolve manifestação de vontade de diversos órgãos e cujo 

aperfeiçoamento somente ocorre após o seu registro no Tribunal de Contas respectivo. Assim, 

uma aposentadoria deferida regularmente pela Administração, obedecendo os ritos legais e 

constitucionais, deveria constituir Ato Jurídico Perfeito, ficando albergada pela segurança 

jurídica.  

                                                             
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. (Incluído pela Lei nº 

3.238, de 1957). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3238.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3238.htm#art1
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 Concedido benefício previdenciário em observância aos requisitos legais, o ato foi 

regular, e defende-se que o benefício previdenciário não poderia ser cancelado, salvo se da 

concessão resta comprovada fraude ou carência de requisitos. Este é o posicionamento de 

Rigolin, como segue: 

 

Quando concedida regularmente, a aposentadoria não pode ser prejudicada por atos 
ou fatos subsequentes, relativos ao servidor, salvo aqueles que indicam fraude, pelo 

mesmo servidor, na demonstração de que tinha os requisitos para aposentar-se, ou 

salvo ainda erros da Administração, praticados quando da concessão da mesma 

aposentadoria. (RIGOLIN, 2012, p. 348). 

 

Não obstante, do § 2.º do art. 6.º da Lei de Introdução, “[...] consideram-se adquiridos 

assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ela, possa exercer, como aqueles cujo começo 

do exercício tenha tempo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de 

outrem” (BRASIL, 1957, grifos nossos). Trata-se de um direito material ou imaterial 

incorporado no patrimônio de uma pessoa. 

Desta forma, a aposentadoria somente se revestira de inalterabilidade transcorridos 

cinco anos da data em que o ilícito tornou-se conhecido. Cita-se o seguinte julgado: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E § 2º 

, DA LEI 8.112/90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

APLICABILIDADE. INFRAÇÕES PRATICADAS DE FORMA CULPOSA. 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. O direito, da Administração Pública Federal, de punir seus servidores 

prescreve em cinco anos quanto às infrações passíveis de demissão, cassação 

de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, 

contados a partir da data em que o fato tornou-se conhecido [art. 142, I e § 

2o, da Lei n. 8.112/90] 

[...]” 29. 
 

A concessão de aposentadoria, por si, não faz nascer o direito adquirido nem se reveste 

de inalterabilidade. Este foi o posicionamento do STF quando entendeu constitucional a 

incidência da contribuição social em acórdão assim ementado: 

 

1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. 

Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição 

previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. 

Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de 

norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional n. 41/2003 (art. 4º, 

caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do 

início de sua vigência. Precedentes 

                                                             
29 STF. Plenário. MS 23.219/RS. Rel.: Min. EROS GRAU. 30/6/2005, un. DJ, 19 ago 2005. 
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da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, 

II, e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC n. 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, 

não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da 

aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder 

de subtrair ad eternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência 

de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição 

previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma 

jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe 

imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem 

constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não 

haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.  
2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. 

Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de 

contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros 

direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência 

patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária 

absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da 

previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio 

financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, 

equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. 

Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC n. 41/2003. Votos 
vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II, e § 6º, e 201, 

caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional n. 41, 

de 19 

de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de 

aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. (grifos nossos).30 

 

Por fim, não há de prevalecer o raciocínio de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito 

adquirido no caso de cassação de aposentadoria. Do contrário, nenhum tipo de ato 

administrativo poderia ser cassado e mesmo o instituto da reversão se configuraria 

inconstitucional. A julgar pelo disposto no Estatuto federal, ao tratar do retorno de servidor 

aposentado à atividade, em seu artigo 25, infere-se pela condição de inalterabilidade da 

aposentadoria somente após transcorrido o prazo de cinco ano, quando, de fato, o instituto se 

aperfeiçoa no tempo, auferindo a condição de imutabilidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 ADI 3.105/DF, Rel. Cezar Peluso, RTJ, 193 (1)/137 
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4 ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E ADI 4882 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido como constitucional a 

penalidade de cassação de aposentadoria, apesar do caráter previdenciário da verba.  Os demais 

tribunais, incluindo o STJ, seguem majoritariamente o entendimento atual do STF. Entretanto, 

por força de reflexões doutrinarias e jurisprudenciais em instâncias inferiores, surgem 

embrionariamente posições contrárias à penalidade de cassação da aposentadoria. 

Neste contexto, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil (ANFIP), em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4882), contesta os 

dispositivos previstos nos artigos 127, inciso IV, e 134 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que autorizam a cassação de aposentadoria dos servidores públicos federais. 

A criação do FUNPRESP, entretanto, representa uma profunda mudança no Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS). Espera-se que o STF, ao julgar a ADI 4882ª Suprema 

Corte atente para modular os efeitos de sua decisão, contemplando a primazia desta nova 

realidade previdenciária do servidor público federal. 

 

4.1 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

A jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido a 

constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, apesar do caráter previdenciário da 

verba. 

O caso paradigmático, citado na maioria das decisões em que a matéria é suscitada, é o 

Mandado de Segurança nº 21.948/RJ, julgado em 29.09.94, de relatoria do Ministro Néri da 

Silveira. Vejamos a ementa do julgado: 

 

EMENTA: Mandado de segurança. Demissão. Procurador autárquico. 2. Alegação de 

inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 127, da lei n. 8112/1990, ao 

estabelecerem entre as penalidades disciplinares a demissão e a cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade. Sua improcedência. A ruptura do vínculo 

funcional e prevista no art. 41, par. 1. da Constituição. Houve, no caso, processo 

administrativo, onde assegurada ao impetrante ampla defesa. A demissão decretou-se 

por valer-se o impetrante do cargo, em detrimento da dignidade da função pública e 
desídia. Lei n. 8.112/1990, art. 117, incisos ix e xi. 3. Não cabe, em mandado de 

segurança, penetrar na intimidade das provas e fatos de que resultou o processo 

disciplinar. 4. Não pode prosperar, aqui, contra a demissão, a alegação de possuir o 

servidor mais de trinta e sete anos de serviço público. A demissão, no caso, decorre 

da apuração de ilícito disciplinar perpetrado pelo funcionário público, no exercício de 

suas funções. Não e, em consequência, invocável o fato de já possuir tempo de serviço 

público suficiente a aposentadoria. A lei prevê, inclusive, a pena de cassação da 

aposentadoria, aplicável ao servidor ja inativo, se resultar apurado que praticou 
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ilicito disciplinar grave, em atividade. 5. Autonomia das instancias disciplinar e 

penal. 6. Mandado de segurança indeferido. (BRASIL, 1994, grifos nossos). 
 

O tema foi novamente apreciado pelo STF no MS 22728, em 1998, cuja relatoria coube 

ao Ministro Moreira Alves, como segue: 

 

EMENTA: Mandado de segurança. Servidor público. Penalidade de cassação da 

aposentadoria por improbidade administrativa e por aplicação irregular de dinheiros 

públicos. - Inexistência de nulidade do processo dirigido pela nova comissão 
processante, porquanto, além de não haver ofensa ao artigo 169 da Lei 8.112/90, não 

houve prejuízo para a impetrante. - Improcedência da alegação de ocorrência de 

prescrição. Interpretação da fluência do prazo de prescrição na hipótese de ser 

interrompido o seu curso (artigo 142, I e §§ 3º e 4º, da Lei 8.112/90). - Falta de 

demonstração da alegação vaga de cerceamento de defesa. - A alegação de que as 

imputações à impetrante são inconsistentes e não foram provadas, demanda reexame 

de elementos probatórios, o que não pode ser feito no âmbito estreito do mandado de 

segurança. - Inexistência do "bis in idem" pela circunstância de, pelos mesmos fatos, 

terem sido aplicadas a pena de multa pelo Tribunal de Contas da União e a pena de 

cassação da aposentadoria pela Administração. Independência das instâncias. Não 

aplicação ao caso da súmula 19 desta Corte. - Improcedência da alegação de que a 

pena de cassação da aposentadoria é inconstitucional por violar o ato jurídico 

perfeito. - Improcedência da alegação de incompetência do Ministro de Estado da 

Educação e do Desporto. Mandado de segurança denegado. (BRASIL, 1998, grifos 

nossos). 

 

 Novo pedido de declaração de inconstitucionalidade foi submetido ao STF em setembro 

de 2003, no RMS 24557 1 DF - DISTRITO FEDERAL. Coube o relatório ao Ministro Carlos 

Velloso, que concluiu pela constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria. 

Destacado o precedente do Ministro Néri da Silveira. Por oportuno:  

   

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: 

IMPROCEDÊNCIA. Lei 8.112/90. 1.-Processo administrativo disciplinar: o quadro 

orgânico da legalidade no que toca à apuração de faltas disciplinares dos servidores 

públicos, na forma da Lei 8.112/90. 11.Servidor público submetido a processo 

administrativo de forma regular, no qual foi-lhe assegurado o direito de defesa. 

Inocorrência de cerceamento de defesa. 111.-O Supremo Tribunal Federal assentou 

que não é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria: Lei 

8.112/90. art. 127, IV: MS 21.948/RI. Relator Ministro Néri da Silveira. Plenário. 

29.9.94. ‘0.1.’ de 07.12.95. IV.-Inocorrência de violação ao princípio da 

proporcionalidade na aplicação da penalidade. V.-R.M.S. não provido. (BRASIL, 

2003, grifos nossos). 

 

 O tema foi repisado em junho de 2005, no MS 23.219 AgR ⁄ RS, de relatoria do Ministro 

Eros Grau. O STF seguiu o mesmo entendimento, apenas mencionando os precedentes dos 

Ministros Néri da Silveira (MS 21948) e Sepúlveda Pertence (MS 23299): 
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AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E § 

2º, DA LEI N. 8.112⁄90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

APÓS A INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

APLICABILIDADE. INFRAÇÕES PRATICADAS DE FORMA CULPOSA. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito, da Administração 

Pública Federal, de punir seus servidores prescreve em cinco anos quanto às infrações 

passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de 

cargo em comissão, contados a partir da data em que o fato tornou-se conhecido [art. 
142, I e § 2º, da Lei n. 8.112⁄90]. 2. O fato do servidor público ter atendido aos 

requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração de 

processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente 

praticada no exercício do cargo. Precedente [MS n. 21.948, Relator o Ministro 

NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.12.95]. 3. O Presidente da República prescinde do 

assentimento do Tribunal de Contas da União para exercer sua competência 

disciplinar. Precedente [MS n. 20.882, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 

23.09.94]. 4. Não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício 

previdenciário, o Tribunal tem confirmado a aplicabilidade da pena de cassação 

de aposentadoria. Precedente [MS n. 23.299, Relator o Ministro SEPULVEDA 

PERTENCE, DJ 12.04.2002]. 5. A alegação de que os atos administrativos teriam 
sido praticados de forma culposa reclama dilação probatória incompatível com o 

mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL, 

2005, grifo acrescentado). 
 

 Esse entendimento tem sido reiterado em processos posteriores: Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança n. 29.198, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Segunda Turma, DJe 

27.11.2012; Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 729, Relator o Ministro 

Presidente Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 22.6.2015; Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário com Agravo n. 866.877, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 

9.9.2015; e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.557, Relator o Ministro Carlos 

Velloso, Segunda Turma, DJ 2.9.2003. 

 Cita-se ainda o caso em que o Ministro Edson Fachin, ao julgar o Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança (RMS) 33778, em 05 de fevereiro de 2018, manteve a penalidade 

imposta a servidor público federa. Segundo o relator, os fatos que ensejaram a cassação de 

aposentadoria se deram no exercício do cargo e, o fato de o servidor ter atendido os requisitos 

necessários a inatividade não impede a instauração de processo administrativo para apuração 

de falta funcional. Afirmou, por fim, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a validade da 

pena administrativa de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo do benefício 

previdenciário, citando como precedente o MS 21948. 

Os demais tribunais, incluindo o STJ, seguem majoritariamente os precedentes citados, 

entendendo ser este o entendimento atual do STF. Entretanto, no âmbito do STJ, surgem 

embrionariamente posições contrárias à cassação da aposentadoria, a começar pelo ministro 
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Harman Bejamim, no REsp 1186123-SP, e pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no 

RMS 19.311-DF. 

Para o Ministro Herman Benjamim, a cassação de aposentadoria somente teria efeitos 

ex nunc, não podendo produzir efeitos retroativos a sentença, como se depreende do trecho 

colacionado abaixo: 

 

A cassação do referido benefício previdenciário não consta no título executivo nem 

constitui sanção prevista na Lei 8.429/1992. Ademais, é incontroverso nos autos o 

fato de que a aposentadoria ocorreu após a conduta ímproba, porém antes do 
ajuizamento da Ação Civil Pública. Ora, a sentença que determina a perda da 

função pública é condenatória e com efeitos ex nunc, não podendo produzir 

efeitos retroativos à sentença, tampouco ao ajuizamento da ação que acarretou 

a sanção. A propósito, nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992, "a perda da função 

pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. (BRASIL, 2011, grifo acrescentado). 

,.  

Já o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em seu voto vencido no RMS 19.311-DF, 

aponta que a penalidade de cassação de aposentadoria implica em lesão ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e configura tratamento não isonômico. Assim decide o 

Ministro: 

A questão relacionada à natureza da aposentadoria à luz da Emenda Constitucional 

20/98 não foi devidamente apreciada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, o 

que merece e deve ser levado ao crivo do Poder Judiciário, sem o que há de 

perseverar o absurdo de termos na sociedade brasileira cidadãos não abrangidos 

pela plenitude da Constituição Federal ou pelos princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana implica 

reconsiderar a natureza humana como centro do universo jurídico. Este pilar 

axiológico não deve ser dirigido apenas a determinados indivíduos, como os Juízes, 
mas a todos os indivíduos. Desta afirmação, seguem-se duas assertivas: (i) a da 

igualdade na lei, ou seja, assimetria na elaboração das regras normativas, e (ii) a 

igualdade perante a lei, segundo a qual todos receberão o mesmo tratamento 

jurídico, na medida do atendimento aos requisitos exigidos. (BRASIL, 2012). 

 

Todavia, já se esboçam algumas reações contrárias também no próprio STF. O 

ministro Dias Toffoli, no RMS 33937/DF, argumenta que o caráter contributivo do benefício 

previdenciário imprimiu forte reflexões, em âmbito doutrinário, quanto a 

inconstitucionalidade da previsão legal de cassação de aposentadoria. Citando Maria Silvia 

Di Pietro, conclui: “Tenho, portanto, que, em algum momento, esta Corte terá que se debruçar 

novamente sobre o tema, apreciando a questão também sob essa perspectiva.” (BRASIL, 2016).  

Outro posicionamento que também aponta uma tendência de revisão do entendimento 

consolidado quanto ao tema, o voto do Ministro Ricardo Lewandowiski, no RE 610290/MS, 

em que julgando o direito de viúva de um policial militar exonerado da função por infração 

administrativa receber pensão, assim se posiciona: 
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Com efeito, diversamente do sustentado pelo recorrente, não se trata de um 
benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar, porém, de uma 

contraprestação às contribuições previdenciárias por ele pagas durante o período 

efetivamente trabalhado. 

Dessa forma, sua exclusão da corporação não pode repercutir nos benefícios 

previdenciários para os quais efetivamente contribuiu. Entender de forma 

diversa seria placitar verdadeiro enriquecimento ilícito da Administração 

Pública que, em um sistema contributivo de seguro, apenas receberia as 

contribuições do trabalhador, sem nenhuma contraprestação em troca. 

(BRASIL, 2013, grifo acrescentado).  

 

Por fim, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil 

(Ajufe) ajuizaram a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 418, 

argumentando que as normas previstas nos artigos 127 (inciso IV) e 134 do Estatuto dos 

Servidores Civis da União (Lei 8.112/1990) não foram recepcionados pelas Emendas 

Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, e se tornaram incompatíveis com o regime 

contributivo e solidário da previdência dos servidores públicos. 

 

4.2 ADI 4882 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é instrumento do controle concentrado 

de constitucionalidade e tem por finalidade declarar se uma lei ou parte dela é inconstitucional, 

ou seja, se contraria a Constituição Federal. Pode ser proposta pelas entidades e autoridades 

previstas no rol taxativo constante do art. 103 da Constituição Federal31.   

Cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade de norma legal ou 

ato normativo, quando citará, previamente, o Advogado-Geral da União, para defender o ato ou 

texto impugnado. 

                                                             
31 Constituição da República/ 1988 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade:   

 I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;                 (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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 A ADI 4882, proposta pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil (ANFIP), em 20/11/2012, tendo por objeto os artigos 127, inciso IV, e  

134 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõem o seguinte:  

 

Art. 127. São penalidades disciplinares:  

(...) IV -cassação de aposentadoria ou disponibilidade.  

(...)  

Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver 

praticado, na atividade, falta punível com a demissão. (BRASIL, 1990). 

 

A ação foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes, encontrando-se, desde em novembro 

de 2012, conclusa ao relator.  

O processo incorporou manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-

Geral da República, também ouvidos a Presidência da República e a Advocacia do Senado 

Federal. Além disso, há a solicitação de participação de entidades na qualidade de amicus 

curiae. 

 

4.2.1 Alegações da ANFIP - em seu pedido de inconstitucionalidade 

 

A ANFIP inicia sua argumentação esboçando um histórico da previdência do servidor 

público, destacando que evoluiu dentro do “[...] ordenamento jurídico pátrio de uma mera 

concessão, um mero ato de benesse do Estado para configurar-se como benefício previdenciário 

de caráter contributivo”32.  

Argumenta ainda, em sua peça inaugural, que os valores contribuídos para o RPPS 

excedem ao percentual de contribuição para o RGPS, e “[...] mesmo que o servidor opte em 

receber o benefício por parte do Regime Geral de Previdência Social, haverá um 

enriquecimento ilícito por parte da administração pública”, uma vez que se apropria de todo o 

excedente cumulado. Deste modo, no entendimento da Associação, ainda que prevaleça o 

poder-dever do Estado de punir o ilícito, cassando a aposentadoria, seria devido o ressarcimento 

das contribuições realizadas. 

  A petição aponta que a cassação de aposentadoria (inciso IV, do artigo 127, e artigo 134, 

ambos da Lei nº 8.112/1990) viola o direito adquirido, o princípio da segurança jurídica e, em 

especial, à dignidade da pessoa humana, além do fato de a pena passar da pessoa apenada, no 

                                                             
32 ADI n°4.882. Rel. Ministro Gilmar Mendes. Manifestações AGU. Petição inicial. 
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caso de pensionistas33, conforme disposto artigo 1º, inciso III (Princípio da Dignidade Humana) 

e no artigo 5º, incisos V, X, XXXVI, XLV e LIV, todos da Constituição Federal. 

 E certo que a petição inicial da ANFIP abordou os principais argumentos discutidos por 

doutrinadores e juristas, restando a expectativa de uma análise profunda pelo STF sobre a 

questão.  

 A petição inicial questiona a pessoalidade da pena. Neste ponto, a argumentação não é 

acolhida pelo ordenamento jurídico atual, visto que a interpretação majoritária do dispositivo 

constitucional é de que o dispositivo é aplicado apenas no âmbito penal. 34 

 Quanto a lesão ao princípio da dignidade pessoa humana, não há que prosperar esse 

argumento, visto que a possibilidade de contagem recíproca entre as contribuições públicas e 

privadas, como já abordado anteriormente, possibilita a aposentaria do ex-servidor pelo RGPS. 

Por conseguinte, o mesmo passa a assemelhar-se aos demais trabalhadores regidos pela CLT, 

aos quais não se pode aludir feridos em sua dignidade humana por filiação a outro regime 

previdenciário. 

 Ponto certamente atacável na peça jurídica inaugural é a argumentação de que a 

aposentadoria decorreria exclusivamente das contribuições do próprio servidor. Ora, uma vez 

que o próprio texto Constitucional, em seu artigo 195, prevê que o custeio previdenciário está 

lastreado na diversidade da base de financiamento, não há que prevalecer tal argumentação, 

visto que a contribuição do servidor se soma a todas as outras fontes de custeio e que geram um 

sistema de fato solidário. 

 Entretanto, ponto importante explicitado na exordial trata sobre o destino dos valores 

contribuídos para o RPPS e que excedem ao percentual de contribuição para o RGPS. Visto que 

                                                             
33Constituição da República/ 1988 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem;  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;   

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 

perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 

do patrimônio transferido; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (BRASIL, 1988). 
34BRASIL. Supremo Tribunal Federal. SMS 21948, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, 

julgado em 29/09/1994, DJ 07-12-1995.   
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a contagem recíproca entre as contribuições públicas e privadas limita o ex-servidor a aproveitar 

suas contribuições vertidas somente até o limite do RGPS, é pertinente o pedido de restituição 

dos valores pagos além deste limite pelo sancionado, do contrário restará configurado uma 

apropriação do excedente pelo poder público. Não há que se mencionar aqui o caráter solidário 

do regime previdenciário, visto que o mesmo foi idealizado para garantir o direito dos 

assegurados ao benefício, e não para subsidiar sanções administrativas.   

 Maior relevo para o presente trabalho é o fato da petição inicial de todo silenciar sobre 

a aplicação da cassação de aposentadoria em cenário de previdência complementar. A criação 

do FUNPRESP representa uma profunda mudança no Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS). De um regime inteiramente de Repartição, em que os contribuintes em fase ativa 

custeavam os benefícios dos inativos, passou-se a um regime Misto, em que parcela dos 

benefícios será custeada no regime de Repartição até o teto do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) e o valor excedente passa a fazer parte de um regime de Capitalização, segundo 

um plano de previdência complementar. 

Espera-se que o STF, ao julgar a ADI 4882, também atente para modular os efeitos de 

sua decisão, contemplando a primazia desta nova realidade previdenciária do servidor público 

federal. Mas a grande expectativa é de que o STF entenda por esvaziada a penalidade de 

cassação de aposentadoria para servidores submetidos aos FUNPRESP, primeiro pela 

aproximação do RGPS e RPPS, segundo porque o regime de capitalização está sujeito a 

relações sinalagmáticas próprias da esfera privada, o que torna abusivo o avanço do Estado 

sobre os recursos individuais alocados no Plano. 

 

4.2.2 O parecer da Advocacia-Geral da União – AGU 

 

Inicialmente, a AGU manifestou-se pela carência de legitimidade ativa por parte da 

ANFIP, argumentando que a mesma representaria apenas uma fração da categoria funcional 

composta pelos auditores fiscais, não englobando os servidores vinculados aos Estados-

membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. Por oportuno, aduz que a legitimidade para 

atuar no polo ativo no processo de ADI constitui-se verdadeiro rol exaustivo disciplinado no 

Art. 103 da Constituição Federal e cita que a jurisprudência do STF se cristalizou neste sentido. 

 Quanto ao mérito, o Advogado-Geral da União AGU argumenta que o servidor público, 

ao estabelecer vínculo com a Administração, se sujeita a um regime jurídico e a um poder 

disciplinar mais acentuado sobre si, de modo a se obter uma atuação administrativa adequada.  
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Assevera que a aplicação de sanção ao servidor público pode ocorrer mesmo depois do 

encerramento de suas atividades funcionais. E quanto a cassação de aposentadoria, estando 

disciplinada no regime jurídico funcional e disciplinar do servidor público, previsto pela 

Constituição Federal, encontra precedentes no Supremo Tribunal Federal, ao que cita decisões 

da Suprema Corte reconhecendo, em sede de controle difuso, pela constitucionalidade da norma 

sob invectiva. (MS nº 21.948/RJ; MS nº 23.299/SP; RMS nº 24.557/DF; MS nº 22.728/PR; MS-

AgR nº 23.219/RS). 

Colaciona o posicionamento do Senado Federa que, prestando informações para a 

presente ação direta, firmou o entendimento de que aplicação da penalidade de cassação da 

aposentadoria coaduna-se com o regime jurídico funcional e disciplinar do servidor público 

previsto pela Constituição Federal, e que a dita sanção não estaria voltada a questionar o direito 

ao benefício sob a ótica previdenciária. 

 
[...] a cassação da aposentadoria não questiona o direito ao benefício sob a ótica 

previdenciária. É reflexo da responsabilidade administrativa do servidor, em função 

do vínculo jurídicoadministrativo que, quando na ativa, manteve com a 

Administração.  

[...]  

Ora, a aposentadoria do servidor não desfaz o vínculo estatutário, motivo pelo qual se 

afigura possível a aplicação de pena de cassação de aposentadoria em virtude de falta 
grave que, praticada na atividade, ensejaria a aplicação de pena de demissão. No 

regime estatutário, o servidor só adquire direitos. respeitadas as disposições 

regulamentares e constitucionais de sorte que a prática de ato faltoso durante a 

atividade macula os atos posteriores -dentre eles -a concessão de aposentadoria." (fls. 

05/07 das informações do requerido). (BRASIL, 2012)35 
  

 De forma semelhante, a Presidência da República manifestou-se pela 

constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, e igualmente cita jurisprudência 

reiterada da Suprema Corte reconhecendo a validade da pena disciplinar de cassação de 

aposentadoria, apesar do caráter previdenciário da verba.  

Na sequência, refuta a tese de ofensa ao ato jurídico perfeito e à pessoalidade da pena, 

lastreando-se novamente em Jurisprudência do STF. Concluiu pela improcedência da 

restituição das contribuições, visto que o custeio da seguridade social se alicerça no princípio 

da solidariedade, diferindo em essência de uma mera relação sinalagmática de pagamento de 

contribuição e fruição do benefício.  

Cumpre assinalar que o tema ainda não foi corretamente enfrentado a luz das mudanças 

no regime previdenciário dos servidores públicos federais, em que pese as sucessivas Emendas 

Constitucionais, principiando na década de 1990, que modificaram substancialmente a forma 

                                                             
35 ADI n°4.882. Rel. Ministro Gilmar Mendes. Manifestações AGU. 
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de custeio, sobretudo aproximando aposentadorias dos setores públicos e privados, mas adotou-

se a mesma tese já aplicada aos casos precedentes.  

Por esse motivo, a aplicação da cassação de aposentadoria em cenário de previdência 

complementar gera expectativa quanto aos efeitos de sua decisão. 

 

4.2.3 O parecer do Ministério Público Federal – MPF 

 

 À semelhança da AGU, inicia o Procurador Geral da República, em seu parecer, 

apontando a falta de legitimidade ativa ad causam da requerente, ao que pede pelo não 

conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Para tanto, aduz que a ANFIP não se 

qualifica como entidade de classe de âmbito nacional, conforme disciplinado no art. 103, IX, 

da Constituição da República. Enfatizou ainda que não haveria “[...] vinculação temática entre 

objetivos institucionais da postulante e a norma impugnada”36.  

 No mérito, defende que a norma sob invectiva decorre diretamente do princípio da 

predominância do interesse público sobre o privado. Para a Procuradoria Geral da República 

(PGR), não se poderia impedir a administração pública de, ao tomar ciência de ilícito disciplinar 

sujeito a demissão, deixar de aplicar a sanção administrativa cabível, mesmo que após a 

aposentadoria do servidor, desde que obedecido a ampla defesa e contraditório. 

 Defende que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, uma 

vez que o cometimento de ilícito punível com a demissão, quando em atividade, seria o bastante 

para impossibilitar a aposentadoria, conforme inteligência do art. 172, caput. da Lei 

8.112/1990.37 Nesta toada, aduz que a concessão de aposentadoria estaria em desacordo com o 

Estatuto Federal vigente, e, consequentemente, não poderia ser reputada ato jurídico perfeito, 

segundo melhor interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução as Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB)38. 

Neste sentido, apontou que a Suprema Corte entendeu, em diversas ocasiões, pela 

constitucionalidade da pena disciplinar de cassação de aposentadoria, por não violar os arts. 

127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 

                                                             
36 ADI n°4.882. Rel. Ministro Gilmar Mendes. Manifestações AGU. Parecer da Procuradoria Geral da República. 

 
37 Lei 8.112/1990 “Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 

aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.” 
38 “Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 

coisa julgada.  

§ 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 

[...]”. 



57 

 

 
 

M se tratando do direito adquirido e ato jurídico perfeito, deve-se considerar que os 

ilícitos funcionais foram praticados quando o servidor estava em atividade, devendo prevalecer 

o princípio processual do tempus regit actum (STJ - Mandado de Segurança nº 17.537 - DF 

(2011/0215542-0), Ministro Relator Arnaldo Esteves Lima, 11/03/2015). 

Quanto ao enriquecimento sem causa por parte do Estado, entendeu a PGR pela 

improcedência da alegação, mesmo em face do caráter contributivo e retributivo das 

contribuições previdenciárias dos servidores públicos. Para tanto, lastrou-se na tese de 

“inconstitucionalidade superveniente”39 e incomunicabilidade dos regimes administrativo dos 

servidores públicos e o previdenciário. 

Para um melhor entendimento, ocorre inconstitucionalidade superveniente ou 

revogação quando “norma anterior à Constituição não guarda compatibilidade de conteúdo com 

esta, não continuará a vigorar, havendo, aqui, quem considere ocorrer caso de revogação e quem 

veja na hipótese uma inconstitucionalidade superveniente”. (MENDES; BRANCO, 2012, 

p.164). 

No caso em tela, cita a PGR que a contribuição previdenciária do servidor público 

adveio com emendas constitucionais que datam posteriores a edição da Lei nº 8.112/90, a qual 

estabeleceu a pena de cassação de aposentadoria. Nesse sentido, seria cabível um reexame 

incidentalmente, por parte da Suprema Corte, em controle abstrato, da revogação ou não 

recepção do direito anterior, não sendo passível de ação direta. 

Por fim, colaciona julgados em que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a 

legitimidade constitucional da cassação de aposentadoria, mesmo após o advento do regime 

previdenciário de caráter contributivo. 

Importante ressaltar que o STF alinhou o entendimento quanto aos pré-requisitos 

necessários para o ajuizamento de controle de constitucionalidade abstrato, e estabeleceu  que 

a entidade de classe seja enquadrada como de abrangência nacional, devendo a associação, ser 

composta por membros de, pelo menos, 09 (nove) estados da Federação, para, só assim, ser 

considerada como nacional. (STF - ADI 386/ES). 

Da condicionante relativa à pertinência temática, o entendimento da Suprema Corte é 

no sentido de que a lei ou o ato normativo impugnado por controle de constitucionalidade esteja 

em compasso com o conteúdo material das finalidades estatutárias da entidade: 

                                                             
39 Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade fundada em suposta incompatibilidade da lei pretérita 

com emenda constitucional superveniente, pois aí se tem revogação da lei infraconstitucional, cuja declaração não 

cabe em ação direta. Vide, por exemplo, STF. Plenário. ADI 3.569/PE. Rel.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. 

2/4/2007, un. DJ, 11 maio 2007. 
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A jurisprudência do STF, ao interpretar o alcance da cláusula inscrita no art. 103, IX, 

da Carta Política, erigiu o vínculo de pertinência temática à condição objetiva de 

requisito qualificador da própria legitimidade ativa ad causam das confederações 

sindicais para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Inicialmente 

exigida apenas quanto às entidades de classe de âmbito nacional (ADin 396-DF, Rel. 

Min. Paulo Brossard; ADin 839-Pr, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 133/1011, Rel. 

Min. Sidney Sanches), a pertinência temática a partir do julgamento da ADin 1114-

DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, passou a ser considerada requisito de observância 

indispensável também no que concerne às Confederações Sindicais (STF - ADI 

1184/DF). 

 

 Quanto à pertinência temática, a ANFIP descreve, em seu Estatuto, que “possui a 

competência para “congregar, representar e atuar [...] na defesa permanente dos direitos, os 

integrantes de seu quadro associativo”, o que pode ser suficiente, para o STF, para 

preenchimento do requisito40. 

Quanto a inconstitucionalidade superveniente, cabe destacar a ADI nº 2158/PR e 

2189/PR que apontam para a inadmissibilidade da figura da constitucionalidade superveniente 

em nosso ordenamento jurídico, como apresentado no excerto que segue:  

 

EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. AMB. Lei nº 12.398/98-Paraná. 

Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do 
parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Superação da jurisprudência da 

Corte acerca da matéria. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 

20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da 

constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro 

de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que 

se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. 

Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a 

convalidação. 2. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às 

instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais 

eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de 

normas. (BRASIL, 2000, grifo acrescentado). 
 

De onde se conclui que o fenômeno só poderia ser tido, por isso, como hipótese de 

revogação. (MENDES; BRANCO, 2012, p. 165). 

                                                             
40 ESTATUTO DA ANFIP:  
“Art. 4º A ANFIP tem por finalidade:  

I – congregar, representar e atuar como substituto processual em todos os atos e ações, judiciais ou 

extrajudiciais, na defesa permanente dos direitos, interesses, tanto profissionais como de natureza salarial, 

coletivos, individuais e garantias legais e constitucionais, os integrantes de seu quadro associativo na forma do art. 

8º, I e II, §§1º e 2º, podendo constituir advogado com a cláusula ad judicia e, inclusive, quando for o caso, conceder 

os poderes especiais de transigir, acordar ou desistir e dar ou receber quitações; [...]  

Art. 43. Compete ao Conselho Executivo: [...]  

XII – representar os associados nas áreas judicial e extrajudicial, na forma permitida pela Constituição 

Federal e leis vigentes (art. 4º); [...]  

Art. 48. Ao Presidente compete:  

I - representar a ANFIP judicial e extrajudicialmente e, especificamente, nas relações interassociativas, 

administrativas e nas reuniões em que a ANFIP se fizer presente;” (BRASIL, grifo acrescentado) 
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4.2.4 Eventuais efeitos da decisão do STF 

 

A Constituição Federal de 1988 combinou elementos do controle difuso e concentrado 

de constitucionalidade formando um modelo híbrido. Entretanto, uma ascendência do controle 

concentrado sobre o controle difuso vem ocorrendo desde a Emenda Constitucional no 3/93, 

que instituiu a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e a Arguição de 

Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) e se consolidou, de fato, com a Emenda 

Constitucional no 45/2004, com a criação da Súmula Vinculante e do instituto da Repercussão 

Geral (VIVEIROS, 2012 apud MEDEIROS, 2013). 

No controle difuso, também conhecido como controle por via de exceção ou incidental, 

o juiz ou tribunal realiza, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade de lei ou ato 

normativo com a Constituição. A decisão só alcança as partes do processo (eficácia inter partes), 

não dispõe de efeito vinculante e, em regra, produz efeitos retroativos (ex tunc). Em suma, “a 

pronúncia de inconstitucionalidade não retira a lei do ordenamento jurídico, pois, em relação a 

terceiros, não participantes da lide, a lei continuará a ser aplicada”. (MEDEIROS, 2013, p. 196) 

O controle concentrado é prerrogativa da Suprema Corte e possui um rol restritivo de 

legitimados para a propositura da ação. A decisão em sede de controle concentrado torna nulo 

o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição, retirando-o do ordenamento jurídico 

após ato do Senado Federal. Produzirá efeitos contra todos (erga omnes), retroativos (ex tunc) 

e vinculantes, além de constituir-se num procedimento sumário, o que permite “[...] viabilizar 

uma decisão definitiva da controvérsia constitucional em curto espaço de tempo”. (MENDES; 

BRANCO, 2012. P. 1618). 

Entretanto, a Lei 9.868/1999, em seu art. 2741, introduziu a técnica de 

inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade. Desta forma, tendo em vista razões de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria qualificada de 

2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 

eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Em 

outras palavras, a Suprema Corte poderá modular os efeitos de suas decisões (LENZA, 2013). 

  Do conteúdo da questão de ordem suscitada pelo Ministro Ricardo Lewandowski 

quando do julgamento do RE 353.657, Rel. Min. Marco Aurélio (Informativo STF n. 463, 16 a 

                                                             
41 Lei nº 9.868/1999 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões 

de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois 

terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 

trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. (BRASIL, 1999). 
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20-4-2207), tem-se que a modulação dos efeitos das decisões do STF deve primar pela 

segurança jurídica e relevante interesse social, em que pese a ponderação de valores e princípios 

albergados pela Carta Magna: 

 

 [...] Asseverou que o efeito pro futuro, previsto nessas leis, encontra fundamento no 

princípio da razoabilidade, já que visa tanto reduzir o impacto das decisões do STF 

sobre as relações jurídicas já consolidadas quanto evitar a ocorrência de um vácuo 

legislativo, em tese, mais gravoso para o ordenamento legal do que a subsistência 

temporária da norma inconstitucional. Considerou, por outro lado, que essas normas, 

na medida em que simplesmente autorizam o STF a restringir os efeitos da declaração 

de inconstitucionalidade, sem qualquer outra limitação expressa, a rigor não excluem 

a modulação da própria eficácia subjetiva da decisão, permitindo que se circunscreva 

o seu alcance, em geral erga omnes, a um universo determinado de pessoas, bem como 

não afastam a possibilidade de desconsiderar-se o efeito repristinatório da decisão de 

inconstitucionalidade sobre o ato revogado  

[...] 

Ressaltou que o STF, ao proceder, em casos excepcionais, à modulação dos efeitos 

de suas decisões, por motivos de segurança jurídica ou de relevante interesse 

social, realiza a ponderação de valores e princípios abrigados na própria 

Constituição. Tendo isso em conta, o Ministro Ricardo Lewandowski afirmou que os 

fundamentos, que autorizam a modulação dos efeitos das decisões prolatadas nos 

processos de índole objetiva, se aplicam, mutatis mutandis, aos processos de índole 

subjetiva 

[...] 

assentou que, embora se esteja tratando, no caso, de processos subjetivos, quando a 

matéria é afetada o Plenário, a decisão resultante, na prática, surtirá efeitos erga 

omnes.42 

 

Por conseguinte, a modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade 

de dispositivo normativo pode ter efeito ex nunc, para o futuro, ou a partir de certo momento. 

Em se declarando a inconstitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria, essa 

decisão teria, a priori, efeito ex tunc. Retroagiria beneficiando todos os que sofreram esta sanção 

jurídico administrativa, inclusivo nos estados que possuem dispositivos normativos similares 

                                                             
42 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 353.657 PR, Relator(a). Min. MARCO AURELIO, julgado em 

23⁄06⁄2010, DJ de 20⁄08⁄2010.   
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ao Estatuto federal, assim como os herdeiros legais dos ex servidores já falecidos. Isto 

representaria verdadeiro impacto financeiro nos cofres públicos. 

 Modulando os efeitos da decisão para retroagirem ao momento da sentença (ex nunc) 

ou dado momento passado, seria admitir que houve uma apropriação de recursos recolhidos 

pelos servidores a título de contribuição previdenciária e que não seriam devolvidos a quem de 

direito. O que não seria justo, visto que “justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada 

um o que é seu”. 

 Não obstante, se faz indispensável que se module os efeitos da decisão pro futuro. A 

criação do FUNPRESP representa uma profunda mudança no regime previdenciário do servidor 

público federal. Em setembro de 2019, já conta com 89.561 participantes e, a longo prazo, 

representará a totalidade dos servidores públicos federais. Ao não modular pro futuro, o STF 

estaria perdendo a oportunidade se viabiliza uma decisão definitiva da controvérsia 

constitucional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A aposentadoria do servidor público evoluiu no ordenamento jurídico pátrio de uma 

mera concessão estatal para configurar-se em benefício previdenciário de caráter 

majoritariamente contributivo. O regime de previdência complementar, entretanto, difere 

substancialmente do regime de seguro social. Enquanto no seguro social sujeita-se o segurado 

ao regime de repartição, onde prevalece a solidariedade, no seguro privado prevalece a 

autonomia da vontade, onde a filiação é voluntária, as contas são individualizadas e busca-se 

maximizar o lucro dos investimentos.  

A criação do FUNPRESP representa, portanto, um aprofundamento nas mudanças do 

regime previdenciário do servidor público federal. De um regime inteiramente de Repartição, 

em que os contribuintes em fase ativa custeavam os benefícios dos inativos, passou-se a um 

regime Misto. Deste modo, servidores públicos participantes do Funpresp terão suas 

aposentadorias compostas pela parcela advinda do RPPS, limitada ao teto do RGPS, somada a 

parcela oriunda da Previdência Complementar. 

Neste contexto de um novo regime previdenciário se discute a constitucionalidade da 

penalidade de cassação de aposentadoria prevista no Estatuto federal. Trata-se de um 

questionamento recorrente, em sede de controle difuso de constitucionalidade, mas que foi 

objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4882) no Supremo Tribunal Federal (STF) 

pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), de onde 

se espera uma decisão definitiva da controvérsia constitucional. 

Quanto a penalidade de cassação de aposentadoria, destaque-se que somente da decisão 

judicial prolatada com animo de coisa julgada não cabe mais recurso. A cassação de 

aposentadoria é por demais complexa e não deveria ser efetivada sem um juízo de cognição 

exauriente. A esfera administrativa não é própria para efetivar esta medida disciplinar, visto 

que, via de regra, é matéria rediscutida no judiciário. Por conseguinte, nada mais acertado que 

punir o ilícito praticado pelo servidor, quando na ativa, nas esferas civil e penal, com 

penalidades como: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o 

ressarcimento integral do dano, quando houver, a suspensão dos direitos políticos e o 

pagamento de multa civil, e pena privativa de liberdade. 

Não há de prosperar a tese de lesão ao princípio da dignidade pessoa humana, visto que 

a possibilidade de contagem recíproca entre as contribuições públicas e privadas, como já 

abordado anteriormente, possibilita a aposentaria do ex-servidor pelo RGPS. Por conseguinte, 
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o mesmo passa a assemelhar-se aos demais trabalhadores regidos pela CLT, aos quais não se 

pode aludir feridos em sua dignidade humana pela mera filiação a outro regime previdenciário. 

Também não há que prevalecer o raciocínio de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito 

adquirido no caso de cassação de aposentadoria. Do contrário, nenhum tipo de ato 

administrativo poderia ser cassado e mesmo o instituto da reversão se configuraria 

inconstitucional. A julgar pelo disposto no Estatuto federal, ao tratar do retorno de servidor 

aposentado à atividade, em seu artigo 25, infere-se pela condição de inalterabilidade da 

aposentadoria somente após transcorrido o prazo de cinco ano, quando, de fato, o instituto se 

aperfeiçoa no tempo, auferindo a condição de imutabilidade.   

Sobre a natureza jurídica do regime de previdência complementar, o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) entendeu pela diferença entre as entidades de previdência complementar 

abertas e fechadas. Apontando que as entidades fechadas possuiriam “explícito mecanismo de 

solidariedade”, conclui haver um claro mutualismo entre a coletividade integrante dos planos 

de benefícios administrados por entidades fechadas de previdência complementar.  

Não obstante, esta interpretação pode ser contraposta pelo entendimento do STF que, ao 

julgar sobre imunidade tributária de entidades fechadas de previdência complementar, concluiu 

improcedente o pleito justamente por carecerem as mesmas de universalidade e da generalidade 

da prestação, além de não se enquadrem como entes de assistência social. 

Tem-se no enriquecimento ilícito da Administração pública o argumento mais relevante 

para este trabalho. 

A penalidade de cassação de aposentadoria tem natureza jurídico-administrativa, não 

possuindo fundamentação jurídica para avançar sobre a relação eminentemente sinalagmática 

entre o Participante e a Funpresp. 

Não sem motivo, a própria Regulamentação de que trata o ExecPrev, não elenca entre 

as hipóteses de cessação do vínculo funcional com o Patrocinador a cassação de aposentadoria 

ou de indisponibilidade, penalidade prevista nos Art. 127 e 134 da Lei nº 8112/90.   

Conforme o ordenamento jurídico vigente, cassada a aposentadoria do servidor público 

federal, este poderá aproveitar apenas parte de suas contribuições já vertidas para pleitear 

aposentadoria junto ao RGPS. Entretanto, toda contribuição excedente é retida pelo Estado sob 

a aparente proteção da legalidade e lastreado erroneamente no princípio da solidariedade (que 

foi concebido primariamente para garantir o direito dos segurados ao benefício e não para 

justificar sanções administrativas). 
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A previdência Complementar não se sujeita ao princípio da solidariedade, mas prevalece 

a autonomia da vontade, onde a filiação é voluntária, as contas são individualizadas e busca-se 

maximizar o lucro dos investimentos. De onde se conclui que reter os recursos individuais 

alocados mensalmente no FUNPRESP configurará inequívoco confisco por parte do Estado. 

Pelos motivos acima expostos, espera-se que o STF, ao julgar a ADI 4882, atente para 

modular os efeitos de sua decisão, contemplando a primazia desta nova realidade previdenciária 

do servidor público federal, e entenda por inconstitucional a penalidade de cassação de 

aposentadoria para servidores submetidos aos FUNPRESP.  
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