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A EC 103/2019 E A APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA DOS EMPREGADOS 

PÚBLICOS 
 

 

 

  Solicita o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo - SEESP o exame 
das alterações introduzidas na aposentadoria compulsória pelas Emendas Constitucionais nº 88, 
de 2015, e nº 103, de 2019, e sua aplicação aos empregados públicos da União, dos Estados, do 
DF e dos Municípios. 

  A aposentadoria compulsória no serviço público é tema polêmico, do ponto de 
vista jurídico e técnico. Se por um lado ela se justifica à luz da necessidade de que os agentes 
públicos ativos tenham higidez física e plenas capacidades mentais para exercer os respectivos 
cargos, o que levaria à fixação de uma “idade limite” a partir do qual se presume que tais 
condições não estarão presentes na medida necessária ao interesse público, por outro lado ela 
representa o cerceamento ao direito ao trabalho, que é elemento fundamental da República 
Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, IV: 

“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: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;    

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 

  Ao mesmo tempo em que a Carta Magna e a legislação asseguram como direito 
social, no art. 6º, a aposentadoria, por meio da previdência social, asseguram o mesmo patamar 
de proteção ao direito ao trabalho: 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).” 

  Trata-se, tão somente, da incorporação à ordem constitucional pátria do disposto 
no art. 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH): 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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“1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração 
por igual trabalho. 

3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, 
outros meios de proteção social. 

4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para 
proteção de seus interesses. 

  De modo a conciliar tais direitos, os trabalhadores do setor privado, ou filiados 
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, não estão sujeitos à aposentadoria compulsória. O art. 51 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, porém, prevê que a empresa “poderá” requerê-la em certas condições, mas 
assegura, nessas hipóteses, o direito à indenização prevista na legislação trabalhista, como causa 
de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador: 

“Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde 
que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 
70 (setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos, 
se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao 
empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como 
data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início 
da aposentadoria.” 

  Tem-se, assim, que não há aposentadoria compulsória “automática” pelo 
implemento de idade, mas faculdade conferida ao empregador, que, contudo, tem o mesmo 
efeito que a demissão imotivada, apenas vinculando-se, em tese, à concessão de aposentadoria 
pelo INSS ao empregado, e condicionada à satisfação de requisitos mínimos para a concessão 
do benefício, quanto à carência. E mesmo aposentado compulsoriamente, não há impedimento 
de que esse trabalhador possa firmar, já aposentado, novo contrato de trabalho com outro 
empregador. 

  Assim, a aposentadoria compulsória do empregado celetista, ainda que 
legalmente admitida, deve ser vista como um instrumento de gestão de pessoas a ser usada com 
parcimônia, conciliando o interesse público e o da empresa com a garantia do trabalhador de, 
presentes as condições para exercer suas atividades regulares, ter assegurado o seu direito ao 
trabalho, ainda mais quando a continuidade da relação de emprego é crucial para que o segurado 
do RGPS possa alcançar uma aposentadoria com provento adequado. Com efeito, a EC 103, de 
2019, ao extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição, estabeleceu regra de cálculo de 
benefício extremamente onerosa, o que obrigará muitos trabalhadores, qualquer que seja o 
regime de trabalho, a prolongar suas atividades até mesmo além dos 65 anos para poder alcançar 
cem por cento da média de seus salários de contribuição. 
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  Já no regime estatutário, aplicável ao servidor titular de cargo efetivo, aos 
magistrados e membros do Ministério Público, a Constituição expressamente prevê a aplicação 
de aposentadoria compulsória, automática e obrigatória, por implemento de idade. Desde a 
Carta de 19341, as Constituições brasileiras preveem esse instituto e sua aplicação aos 
servidores públicos e magistrados. 

  Contudo, essa regra somente se aplica, no caso de servidor público, ao titular de 
cargo efetivo ou vitalício, mas não aos que ocupem cargos em comissão de livre nomeação e 
exoneração, o que gera o paradoxo de permitir que um servidor efetivo seja compulsoriamente 
aposentado, mas possa continuar a exercer suas funções mediante a posse em cargo em 
comissão, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 786.540: 

"EMENTA: Direito constitucional e previdenciário. Servidor público ocupante 
exclusivamente de cargo em comissão. Não submissão à aposentadoria 
compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
Compulsoriedade que se impõe apenas aos servidores efetivos. Nomeação de 
servidor efetivo aposentado compulsoriamente para exercício de cargo em 
comissão. Possibilidade. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. 
Sujeitam-se à aposentadoria compulsória apenas os servidores públicos 
efetivos. Inteligência do art. 40, caput e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
2. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em virtude 
do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a passar à 
inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco encontram-se proibidos de 
assumir cargo em comissão em razão de terem ultrapassado essa idade. 3. 
Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: 1) 
Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem 
à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da 
Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de 
nomeação a cargo em comissão. 2) Ressalvados impedimentos de ordem 
infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo 
aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já 
desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e 
exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo 
efetivo com a Administração. 4. Recurso extraordinário a que se nega 
provimento." (RE 786540, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 15/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) 

  Do mesmo modo, a aposentadoria compulsória não se aplica aos Ministros de 
Estado e aos titulares de cargos eletivos. Parlamentares, Governadores, Prefeitos e o Presidente 
da República podem exercer seus cargos sem limitação de idade. 

 
1 A Constituição de 1891 previa, no art. 75, previa apenas a aposentadoria por invalidez. 
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  A solução legal no plano constitucional é, sobretudo, anti-isonômica, pois o 
servidor efetivo está sujeito a regramento distinto de outro ocupante de cargo público, sem que 
se justifique tal diferenciação à luz do interesse maior da sociedade.  

  Se, para exercer o cargo público, requer-se a plenitude das condições físicas e 
mentais, o mesmo princípio deveria ser de aplicação uniforme a todos quantos exerçam cargos 
púbicos, sejam eles efetivos ou em comissão, ou mesmo eletivos. Ou seja, o juízo sobre a 
existência de tais condições deveria, teoricamente, ser aplicado de forma igualmente isonômica 
a todas as situações. 

  Atenta a essa situação, mas no sentido de ampliar a aplicação do instituto a todos 
quantos mantenham relação de trabalho com entes estatais, a Jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST vem firmando a tese de que a aposentadoria compulsória a que se 
refere o art. 40, § 1º, II da CF também se aplica aos servidores públicos regidos pela CLT, 
sob o seguinte fundamento, nos termos do Voto do Relator no AIRR-978-21.2010.5.02.0074, 
Rel. Ministro Maurício Godinho Delgado: 

“O termo servidor público abrange os servidores estatutários e os empregados 
públicos contratados pela Administração Pública Direta, Autárquica e 
Fundacional. (...) 

A aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF, aos 70 anos de 
idade, constitui causa ensejadora da rescisão do contrato de trabalho do 
servidor público "lato sensu" da Administração Pública Direta, Fundacional ou 
Autárquica, independentemente do regime jurídico adotado, se celetista ou 
estatutário. 

Dessa forma, considerando-se incontroverso o fato de que o reclamante já 
alcançou a idade limite de 70 anos e, ainda, que era empregado de entidade 
autárquica, a aplicação da disposição contida no art. 40, § 1º, II, da CF é 
medida que se impõe ao administrador público.” (AIRR-978-
21.2010.5.02.0074, Rel. Ministro Maurício Godinho Delgado, TST, 3ª Turma, 
DEJT 18.12.2012) 

  Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados do TST: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 40, § 1º, II, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS REGIDOS PELA CLT. A aposentadoria compulsória aos 70 anos 
de idade, prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, aplica-se aos 
servidores públicos, ainda que regidos pela CLT. Por outro lado, evidenciando 
o Regional que o contrato de trabalho foi extinto em 12.10.2004, quando o 
Reclamante completou setenta anos de idade e que a reclamação trabalhista foi 
ajuizada somente em 2.6.2008, resta consumada a prescrição (art. 7º, XXIX, da 
Constituição Federal). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (AIRR-
116140-15.2008.5.02.0016, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, TST, 3ª Turma, DEJT de 23 de abril de 2010). 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 
MULTA DE 40% DO FGTS. EMPREGADO PÚBLICO. Demonstrada aparente 
violação do art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal é de se determinar o 
processamento do recurso de revista, para melhor análise. Agravo de 
instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA. MULTA DE 40% DO FGTS. EMPREGADO PÚBLICO. Nos 
termos do art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, tanto o servidor público 
estatutário quanto o empregado público devem se aposentar ao completarem 70 
anos de idade. Importante ressaltar que não se há falar em incompatibilidade 
entre o dispositivo constitucional e o fato de o servidor ser celetista, tendo em 
vista que as regras do Capítulo VII do Título III da Constituição Federal 
aplicam-se aos servidores públicos, ainda que celetistas. In casu, o servidor 
completou 70 anos de idade em 3/12/2009, tendo sido aposentado na mesma 
data. Portanto, tendo em vista a normatização constitucional, não se há falar 
em dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ante o exposto, não há de se falar 
em recebimento da multa de 40% sobre o FGTS. Recurso de revista conhecido 
e provido.” (RR- 570-25.2010.5.15.0088, Relator Ministro Augusto César Leite 
de Carvalho, TST, 6ª Turma, DEJT de  31 de agosto de 2012). 

“APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EFEITOS NO CONTRATO DE 
TRABALHO. EXTINÇÃO. O autor, empregado público de autarquia estadual, 
reveste-se da condição de servidor público lato sensu, aplicando-se a ele as 
normas e princípios previstos na Carta Magna Brasileira para a Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundacional, o que inclui os empregados públicos  
celetistas,  inclusive   as regras de aposentadoria previstas no art. 40, §1º, II. 
Da leitura da referida norma verifica-se, cristalinamente, ser imperativa a 
extinção do contrato de trabalho aos servidores públicos aos 70 anos de idade, 
não sendo possível aplicar na casuística o entendimento inerente aos casos de 
aposentadoria voluntária, esta que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, 
por ocasião do julgamento das ADI's 1.770-4/DF e 1.721-3/DF, não extingue o 
contrato de trabalho.” (TRT da 2ª Região, Processo n.º 0133100-
24.2009.5.02.0012, Relator Juíza Maria Isabel Cueva de Moraes, 4ª Turma, 
DEJT de 19 de fevereiro de 2013). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SERVIDOR 
PÚBLICO CELETISTA. EFEITOS. DECISÃO DENEGATÓRIA. 
MANUTENÇÃO. A aposentadoria compulsória do servidor público estatutário 
ou do servidor regido pela CLT, inclusive os empregados dos demais entes 
estatais (empresas públicas, sociedades de economia mista, etc.), extingue 
automaticamente seu vínculo jurídico estatutário ou empregatício com a 
respectiva entidade estatal, por força de comando constitucional inarredável. 
Tendo em vista que a aposentadoria compulsória não decorre da vontade das 
partes, mas de um comando constitucional, não há falar em dispensa arbitrária 
ou sem justa causa. Sendo assim, indevidas quaisquer verbas rescisórias, tais 
como aviso prévio indenizado e multa de 40% do FGTS. Diante disso, não há 
como assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de 
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instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, 
que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento 
desprovido.” (AIRR-2249-90.2010.5.02.0001, Relator Ministro Maurício 
Godinho Delgado, TST, 3ª Turma, DEJT de 27 de setembro de 2013). 

“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO 
ELETRÔNICO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO 
CELETISTA. EFEITOS SOBRE O CONTRATO DE TRABALHO. Constatada a 
violação direta e literal do artigo 40, § 1º, II, da Constituição da República, 
impõe-se o provimento o Agravo de Instrumento para determinar o 
processamento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e 
provido. II – RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ELETRÔNICO – 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. 
EFEITOS SOBRE O CONTRATO DE TRABALHO. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte, a aposentadoria compulsória acarreta a automática 
extinção do contrato de trabalho do servidor público celetista, ao qual se aplica 
a disposição inserta no artigo 40, § 1º, II, da Constituição da República. Recurso 
de Revista conhecido e provido. (TST-RR-76200-67.2009.5.15.0009, Relator 
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaral, 8ª Turma, DEJT de 20 de setembro de 
2013). 

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - 
PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO CPC/2015 - 
EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
- ART. 40, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 
152/2015. A jurisprudência pacífica desta Corte vem entendendo que a regra da 
aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal 
e regulamentada na Lei Complementar nº 152/2015 também é aplicável ao 
empregado público celetista. Precedentes.”  (Ag-AIRR - 10699-
39.2016.5.15.0069. TST, 7ª Turma, Rel. Ministro Luiz Philippe Vieira De Mello 
Filho, DEJT 20.04.2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA 
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. NULIDADE POR NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Colegiado examinou e fundamentou, em 
profundidade e extensão, toda a matéria que lhe foi devolvida, não havendo que 
se falar em negativa da prestação jurisdicional. Verifica-se que a Corte 
Regional, muito embora tenha decidido de forma contrária à pretensão da 
reclamada, apresentou solução judicial para o conflito, caracterizando efetiva 
prestação jurisdicional. Nesse contexto, inviável cogitar-se de negativa de 
prestação jurisdicional. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO 
CELETISTA. ANULAÇÃO DO ATO DE DISPENSA. O entendimento pacificado 
nesta Corte Superior, é no sentido de que ao servidor público celetista também 
é aplicável a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, § 1º, II, da 
Constituição da República. Nesse contexto, a reclamante ao completar 70 anos 
de idade autoriza o empregador a dispensá-lo, sem que se configure a hipótese 
de dispensa injusta. Por se tratar de regular extinção do contrato de trabalho 
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autorizada por lei, é indevida a reintegração ou mesmo pagamento de aviso 
prévio e multa de 40% do FGTS. Precedentes. Agravo de instrumento a que se 
nega provimento.” (AIRR - 1301-61.2012.5.01.0081. TST 2ª Turma, Rel. 
Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT de 13.09.2019) 

  No caso dos notários, titulares de serventias extrajudiciais não estatizadas, aos 
quais se entendia aplicável o instituto, passaram eles a não mais estar a ele sujeitos, em face de 
decisão na ADI 2.602, em 24 de novembro de 2005, quando a Corte Constitucional fixou o 
entendimento de que “o artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe 
foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, 
do Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações”, não sendo aplicável 
aos notários e os registradores que, conquanto exerçam atividade estatal,  

“não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. 
Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta 
pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta 
anos de idade.” (ADI 2602, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ 
Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005). 

  A Tese foi consolidada quando do julgamento pelo STF do Recurso 
Extraordinário (RE) 647827, em que a Corte, em 15 de fevereiro de 2017, adotou a decisão nos 
termos a seguir: 

“Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 
1º, inciso II, da Constituição Federal aos titulares de serventias judiciais não 
estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não 
recebam remuneração proveniente dos cofres públicos”.  

  Ao apreciar a matéria, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, destacou que no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2602 a Corte assentou que não se 
aplica a aposentadoria compulsória para notários e registradores, exatamente por não se 
tratarem de servidores públicos, posto que a regra do artigo 40, § 1º, II, se dirige apenas a 
servidores públicos titulares de cargos efetivos. E destaca o fato de que os demais tipos de 
titulares estão submetidos à regra constitucional, que antes previa aposentadoria compulsória 
aos 70 anos, idade que foi ampliada para 75 anos a partir da EC 88/2015. 

  Na Carta de 1988, previa-se, originalmente, que a aposentadoria compulsória 
seria aplicada aos 70 anos de idade, com igualdade entre os servidores ativos e membros de 
Poder vitalícios (magistrados e membros do MP, e ministros do Tribunal de Contas da União). 

  Essa previsão foi alterada pela Emenda Constitucional nº 88, em 7 de maio de 
2015, que elevou essa idade mínima para 75 anos, como resultado de um longo processo 
iniciado em 1995, quando o senador Pedro Simon apresentou a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 55. 

  Naquela ocasião a PEC nº 55/95, que buscava ampliar de 65 para 70 anos o limite 
máximo de idade para nomeação de magistrados e ministros dos tribunais superiores (artigos 
73, § 1·, I; 101, caput; 104, parágrafo único; 107, caput, e 111, § 1·) e de 70 para 75 anos o 
limite máximo de idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos e dos 
magistrados (arts. 40, lI, e 93, VI), não logrou aprovação.  
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  A ela foi apensada, em 2000, a PEC nº63, de 1999, do Senador Ramez Tebet, 
que, todavia, além de ampliar a idade para aposentadoria compulsória para 75 anos, em caráter 
geral, também elevava o requisito para a aposentadoria por idade no serviço público para 70, 
se homem, e 65 anos, se mulher. 

  Havia, como motivação dessas propostas, um conteúdo político: reduzir a 
possibilidade de que o Governo de turno pudesse prover cargos de ministros dos tribunais 
superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal; ou, por outro lado, permitir, de forma 
casuística, que alguns desses Magistrados, às vésperas de atingirem a idade exigida, 
permanecessem em seus cargos2. 

  A sua rejeição, em sentido oposto, vinha precisamente das forças políticas que 
entendiam ser necessária a renovação da composição dessas Cortes superiores, como forma 
mesmo de assegurar que sua composição pudesse melhor refletir as tendências e preferências 
do Governo ou da sociedade, em contexto de modernização ou atualização de normas e 
costumes. 

  Mas a questão permaneceu em aberto, e em debate em ambas as Casas, na forma 
de propostas diversas. 

  Já em 1997, quando da apreciação do parecer do Relator na Proposta de Emenda 
à Constituição nº 173, de 1995, a “reforma administrativa” do governo FHC, a Comissão 
Especial que examinou a matéria, tendo como relator o deputado Moreira Franco, aprovou a 
seguinte alteração ao texto constitucional: 

“Art. 6° O inciso II do art. 40 da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 40. O servidor será aposentado: 

....................................................................................................... 

II - compulsoriamente, consideradas peculiaridades de cada cargo, ao 
completar a idade prevista em lei ou, na falta desta, aos setenta e cinco anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço." 

  Tratava-se, assim, de proposta que remeteria, em caráter geral, para a lei a 
fixação de regras para a aposentadoria compulsória, mas instituindo, até que essa lei viesse, o 
limite geral de 75 anos de idade.  

  Tal proposta, porém, não foi aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados, 
tendo, inclusive, sido questionada a aplicação do novo limite aos titulares de serventias 
extrajudiciais, o que caracterizaria um “privilégio” a esses agentes públicos, altamente 
remunerados em muitos casos. 

  Em nova investida sobre o tema, o Senador Pedro Simon apresentou, em 2003, 
a PEC nº 42, tratando, de forma geral, da elevação da idade para a aposentadoria compulsória, 

 
2 Exemplo clássico é o citado pelo próprio autor da PEC55 do ex-ministro do STF e ex-senador e ministro da 
Justiça Paulo Brossard, que atingiu a idade limite um mês antes da data em que seria eleito presidente do STF, e 
que motivou a apresentação da PEC em 1995.  
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e aumentando, inclusive, a idade limite para ingresso na magistratura para 70 anos. Em agosto 
de 2005, a PEC foi aprovada em primeiro turno pelo Senado, sendo, porém, rejeitada pelo 
Plenário a alteração de idade limite para ingresso na magistratura, mas mantida a proposta de 
fixação dos 75 anos para a aposentadoria compulsória. 

  Essa PEC, chamada então de “PEC da Bengala”, foi promulgada na forma da 
Emenda Constitucional nº 88, de 7 de maio de 2015, após quase dez anos de tramitação e duas 
votações, pela Câmara dos Deputados, do texto oriundo do Senado. 

  Em síntese, ela alterou o art. 40, § 1º, II da Constituição, para, relativamente aos 
servidores públicos em geral, prever que a aposentadoria compulsória se dará “aos 70 (setenta) 
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar” e, como 
regra de transição, que, até que entre em vigor a referida lei complementar “os ministros do 
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União 
aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do 
art. 52 da Constituição Federal". 

  Dada a fragilidade redacional da EC 88, que previa, transitoriamente, que a 
aplicação da nova regra, até que lei complementar a regulamentasse, dependeria “das condições 
do art. 52 da Constituição Federal”, ou seja, com a sujeição dos magistrados a nova “sabatina” 
pelo Senado Federal, em 21 de maio de 2015, o STF deferiu liminar na ADI nº 5.316, ajuizada 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação Nacional dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe) e pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho 
(Anamatra), suspendendo a parte final do dispositivo. 

  Na ocasião o Plenário do STF acolheu o parecer do Relator, Ministro Luiz Fux, 
considerando que essa exigência viola o princípio da separação dos Poderes, cláusula pétrea 
da Constituição Federal, e compromete a independência e a liberdade dos magistrados, que não 
podem ter sua atuação avaliada por outro Poder, depois de anos de investidura no cargo.  

  No mesmo julgamento, o STF adotou o entendimento de que a ampliação da 
idade não se estenderia automaticamente aos demais servidores, inclusive os magistrados, 
carecendo essa extensão da lei complementar referida no inciso II do § 1º do art. 40, 
invalidando, assim, decisões judiciais que já vinham sendo adotadas em Tribunais de Justiça 
que estendiam a nova regra também aos desembargadores estaduais antes mesmo da edição 
dessa legislação. 

  A Corte também explicitou o entendimento de que, no caso dos magistrados, 
essa matéria somente poderá ser tratada por meio de lei complementar de iniciativa do Supremo 
Tribunal Federal nos termos do art. 93 da Constituição. 

  Com base na EC 88, e na decisão do STF na ADI 5.316, foram imediatamente 
“beneficiados” com a continuidade do exercício de suas funções cinco ministros do STF, cujos 
mandatos encerrar-se-iam até 31 de dezembro de 2018. Os Ministros Celso de Mello, Marco 
Aurélio, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber, que atingiriam os 70 até essa 
data, terão seus substitutos escolhidos apenas a partir de 2020. No TCU, três Ministros (Ana 
Arraes, Raimundo Carreiro e José Múcio, sendo que a vaga deste último caberia a uma 
indicação do Chefe do Poder Executivo) teriam seus períodos encerrados até 2018, e poderão 
permanecer mais cinco anos. 
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  De forma inusitada, a EC 88, de 2015, foi objeto de regulamentação quase 
imediata, nos termos da Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015. 

  Tal lei teve sua tramitação iniciada antes mesmos da promulgação da Emenda 
Constitucional. Já em 6 de maio de 2015, o Senador José Serra apresentou no Senado Federal 
o Projeto de Lei nº 274/2015 – Complementar, para regulamentar o instituto da aposentadoria 
compulsória dos servidores públicos previsto no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição, em 
caráter geral. 

  A proposição em questão, porém, ignorou o entendimento do STF, quanto à 
iniciativa legislativa, mas a Corte, em sessão administrativa, e, posteriormente, em 20 de 
novembro de 2019, ao apreciar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.490, movida pela 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP, 
Relatora a Min. Carmen Lucia, adotou o entendimento de que não haveria vício formal de 
iniciativa no Projeto de Lei nº 274/2015, que originou a Lei Complementar nº 152/2015, “por 
regulamentar norma constitucional com definição preexistente e regramento geral ao regime 
previdenciário próprio.” 

  Assim, a Corte convalidou a Lei Complementar nº 152, de 2015, contrariando a 
sua própria decisão anteriormente adotada. 

  A Lei Complementar nº 152, de 2015, prevê em seu art. 2º, como regra geral, 
que serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:  

  I – os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;  

  II – os membros do Poder Judiciário;  

  III – os membros do Ministério Público;  

  IV – os membros dos Tribunais de Contas;  

  V – os membros dos Conselhos de Contas. 

  Quanto aos demais agentes públicos dos Poderes da União, a norma 
constitucional que a proposta visa regulamentar dirige-se exclusivamente aos servidores civis. 
Os militares, quanto ao ponto, têm regramento próprio, em lei ordinária, nos termos do art. 142, 
X da Constituição, e não se submetem ao disposto no art. 40 da CF. 

  Mas, em relação aos servidores civis, a Lei Complementar nº 152 não estabelece 
qualquer diferenciação, e, em especial, revoga o inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 51, 
de 1985, que previa que a aposentadoria compulsória do servidor público policial aos 65 anos 
de idade3. 

 
3 No caso dos policiais federais, a Lei Complementar nº 144/2015, também de iniciativa parlamentar, mas que foi 
sancionada pela Presidente da República, reiterou a previsão legal de aposentadoria compulsória aos 65 anos 
prevista originalmente na Lei Complementar nº 51/1985. Contudo, em decisão do dia 24 de junho de 2015, o 
Relator do Mandado de Segurança nº 33.656, Ministro Marco Aurélio, deferiu medida liminar suspendendo a 
eficácia desse limite de idade (inferior aos 70 anos previstos na CF desde 1988), por entender presentes na referida 
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  Essa questão é especialmente relevante pois se trata de cargos da área de 
segurança pública, onde se requer um tratamento diferenciado em função do requisito de 
higidez e vigor físico. 

  Com esse sentido é que, nas polícias militares e Forças Armadas, a Lei nº 13.954, 
de 16 de dezembro de 2019, fixou novas idades para a transferência de ofício para a reserva 
remunerada com idades que vão de 50 anos a 70 anos de idade, conforme o posto ou patente do 
militar4. 

  Assim, a Lei Complementar nº 152 pecou por falta de razoabilidade, ao fixar 
uma regra homogênea para todos os cargos efetivos, e sem exame das especificidades, ainda 
que, com a nova regra constitucional, tenha sido afastada a generalidade fixada – com idade de 
70 anos como limite – pela Carta de 1988. 

  Sem levar em consideração o que deveria, efetivamente, disciplinar, e voltada a 
meramente “ampliar” o limite de idade para a aposentadoria compulsória, em um contexto de 
contenção do déficit público, e que precedeu a apreciação pelo Congresso das propostas de 

 

Lei  Complementar 144/2014 duplo vício: de ordem material, e de ordem formal. De ordem formal, porque se trata 
de lei de iniciativa parlamentar, ferindo, assim como no caso do PLS nº 274/2015, a reserva de iniciativa privativa 
do Chefe do Executivo. De ordem material, porque contraria expressamente o limite mínimo para a aposentadoria 
compulsória (70 anos). 
4 “Art. 98. A transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma 
das seguintes hipóteses: 
I - atingir as seguintes idades-limites: 
a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para todos os oficiais-generais e para os oficiais dos Corpos, Quadros, 
Armas e Serviços não incluídos na alínea “b” deste inciso: 
1. 70 (setenta) anos, nos postos de Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro; 
2. 69 (sessenta e nove) anos, nos postos de Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro; 
3. 68 (sessenta e oito) anos, nos postos de Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro; 
4. 67 (sessenta e sete) anos, nos postos de Capitão de Mar e Guerra e Coronel; 
5. 64 (sessenta e quatro) anos, nos postos de Capitão de Fragata e Tenente-Coronel; 
6. 61 (sessenta e um) anos, nos postos de Capitão de Corveta e Major; 
7. 55 (cinquenta e cinco) anos, nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos; 
b) na Marinha, para os oficiais do Quadro de Cirurgiões-Dentistas (CD) e do Quadro de Apoio à Saúde (S), 
integrantes do Corpo de Saúde da Marinha, e do Quadro Técnico (T), do Quadro Auxiliar da Armada (AA) e do 
Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais (AFN), integrantes do Corpo Auxiliar da Marinha; no Exército, para os 
oficiais do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), do Quadro de 
Oficiais Médicos (QOM), do Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOF) e do Quadro de Oficiais Dentistas (QOD); 
na Aeronáutica, para os oficiais do Quadro de Oficiais Médicos (QOMed), do Quadro de Oficiais Farmacêuticos 
(QOFarm), do Quadro de Oficiais Dentistas (QODent), dos Quadros de Oficiais Especialistas em Aviões 
(QOEAv), em Comunicações (QOECom), em Armamento (QOEArm), em Fotografia (QOEFot), em 
Meteorologia (QOEMet), em Controle de Tráfego Aéreo (QOECTA), e em Suprimento Técnico (QOESup), do 
Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA) e do Quadro de Oficiais de Apoio (QOAp): 
1. 67 (sessenta e sete) anos, nos postos de Capitão de Mar e Guerra e Coronel; 
2. 65 (sessenta e cinco) anos, nos postos de Capitão de Fragata e Tenente-Coronel; 
3. 64 (sessenta e quatro) anos, nos postos de Capitão de Corveta e Major; 
4. 63 (sessenta e três) anos, nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos; 
c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para praças: 
1. 63 (sessenta e três) anos, nas graduações de Suboficial e Subtenente; 
2. 57 (cinquenta e sete) anos, nas graduações de Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor; 
3. 56 (cinquenta e seis) anos, nas graduações de Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira Classe; 
4. 55 (cinquenta e cinco) anos, na graduação de Terceiro-Sargento; 
5. 54 (cinquenta e quatro) anos, nas graduações de Cabo e Taifeiro de Segunda Classe; 
6. 50 (cinquenta) anos, nas graduações de Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Classe; 
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emenda à Constituição para “reformar “a Previdência Social, banalizou-se a elevação da idade 
para a aposentadoria compulsória. 

  A validade dessa norma, como Lei Nacional, e objeto de competência legislativa 
reservada ao Congresso Nacional, foi reconhecida pelo STF, ainda, ao apreciar, entre outras5, 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.486, ajuizada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) contra dispositivo da Constituição de Sergipe, em 19 de dezembro de 2018. 
Por unanimidade de votos, o Plenário do STF julgou procedente a ação para declarar a 
inconstitucionalidade formal do artigo 30, § 8º, inciso III, da Constituição estadual, que alterou 
para 75 anos o limite máximo da aposentadoria para os servidores, inclusive para magistrados 
estaduais, por considerar que falecia ao Estado competência para disciplinar a matéria, tanto 
mais que vigente a Lei Complementar nº 152, com eficácia para todos os entes da Federação: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 
CONSTITUCIONAL 46/2015 DO ESTADO DE SERGIPE. APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. 
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. É competência da União 
disciplinar a aposentadoria compulsória dos servidores públicos, especialmente 
no tocante aos limites de idade, nos termos do art. 40, § 1º, II, da Constituição 
Federal. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 5.486, Rel. Min. Alexandre de Moraes, STF – Plenário, DJE 
08.02.2019) 

  Conforme aponta o Voto do Min. Relator, 

 

 

“(...) ao dispor especificamente sobre o regime de aposentadoria compulsória 
dos servidores públicos estaduais e municipais, entendo que o Estado de Sergipe 
não poderia versar sobre a matéria com a justificativa de atuação suplementar 
dos Estados-Membros (art. 24, § 2º, da CF), uma vez que não se observa 
nenhuma peculiaridade regional que pudesse abrir o campo de atuação 
legislativa do ente. Na verdade, o legislador constituinte deixou a cargo da 
União disciplinar sobre o limite de idade, de modo geral, para a aposentadoria 
compulsória do servidor público, considerada a predominância do interesse 
na uniformidade do tratamento da matéria em todo o território nacional. Com 
base nessa premissa, foi promulgada a EC 88, em 7 de maio de 2015, a qual 
alterou o art. 40 da Carta Magna, majorando a idade-limite para a 
aposentadoria compulsória no serviço público.”(grifo nosso). 

  A recente promulgação da EC 103, de 2019, que “Altera o sistema de 
previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias”, trouxe, quanto a 

 
5 No mesmo sentido, após a EC 88/2015, a ADI 4.696, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 
14/9/2017. 
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esse tema, inovação significativa, pois passou a prever, expressamente, a aposentadoria 
compulsória dos empregados públicos das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
e com efeitos para todos os níveis da Federação. 

  Com tal desiderato, acolheu a linha jurisprudencial já estabelecida no Tribunal 
Superior do Trabalho, até então firmada contra legem e até mesmo contra o texto constitucional, 
e que vinha considerando aplicável a aposentadoria compulsória a empregados públicos, 
inclusive de empresas estatais. 

  A alteração consta da redação dada ao art. 201, § 16 da Constituição, nos 
seguintes termos: 

“§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das 
sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados 
compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, 
ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma 
estabelecida em lei." (NR)” 

  Dessa forma, o Constituinte derivado deliberou pela equiparação de parcela dos 
empregados regidos pela CLT aos servidores titulares de cargos efetivos, tornando obrigatória 
a sua aposentadoria ao atingirem a idade de 70 ou 75 anos, conforme o disposto na lei 
complementar a que se refere o § 1º, II do art. 40 da Carta e, ainda, as demais condições 
estabelecidas pela Constituição e pela Lei, quanto ao direito à aposentadoria no RGPS. 

 O caráter nacional dessa norma decorre da própria natureza do RGPS, que é 
universalmente aplicado aos trabalhadores urbanos e rurais. Empregados de empresas estatais, 
por estarem sujeitos ao regime da CLT, são segurados obrigatórios do RGPS, nos termos da 
Lei nº 8.213, de 1992: 

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) 

I - como empregado:(Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter 
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 
diretor empregado; 

......................................” 

 Assim, a todos os empregados de empresas públicas e sociedades de economia 
mista da União, do DF, dos Estados e dos Municípios, passou a ser aplicada a aposentadoria 
compulsória, na forma em que regulamentada pela Lei Complementar nº 155, de 2015. 

 Há que se esclarecer que, ao deliberar pela não aplicação imediata das alterações 
ao art. 40 da CF promovidas pela EC 103, de 2019, o Constituinte derivado não adotou tal 
solução de forma ampla, afastando a totalidade da EC 103 de aplicabilidade imediata. 

  A redação dada ao “caput” do art. 40 dirige-se, genericamente, aos servidores 
titulares de cargos efetivos, abrangidos por regimes próprios de previdência. Apenas no caso 
da fixação da idade mínima para a aposentadoria do servidor a EC 103 remeteu, expressamente, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8647.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8647.htm#art4
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a competência para tanto a cada Estado ou Município (art. 40, § 1º, III). Diversos dispositivos 
da EC 103, de 2019, têm aplicação imediata a todos os entes da Federação, como a redação 
dada ao art. 37, ao art. 38, ao art. 40, §§ 14, 18, 20 e 21, ao art. 149, ao art. 167, e os art. 9º, 11, 
12, 13, 24, 27, 33 e 34. 

 A aposentadoria compulsória, regida pelo art. 40, § 1º, II, não foi objeto de 
alteração, permanecendo com o caráter de norma geral aplicável a todos os servidores titulares 
de cargos efetivos e vitalícios, e que, com a redação dada ao § 16 do art. 201, passa a ser 
também aplicada aos empregados de empresas estatais de todos os entes da Federação, 
nos termos da Lei Complementar nº 155, de 2015, em face da sua recepção pela nova ordem 
constitucional inaugurada pela EC 103, de 2019. 

 Por se tratar de regra que se dirige a segurados do Regime Geral da Previdência 
Social, não se aplica a essa nova disposição qualquer limitação de conteúdo, no tocante à 
competência dos Estados, DF ou Municípios.  

 E, quanto ao disposto no art. 36 da EC 103, a vigência da alteração contida no 
art. 201, § 16, combinado com a regra do art. 40, § 1º, II, se deu com a promulgação da Emenda: 

“Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: 

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta 
Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32; 

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta 
Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas 
na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei 
de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende 
integralmente; 

III - nos demais casos, na data de sua publicação.” 

  Desse modo, por se tratar de norma que não diz respeito ao regime próprio de 
previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas a empregados 
sujeitos ao regime geral, vinculados ao INSS e, eventualmente, a entidades fechadas de 
previdência complementar, a eles se aplica, imediatamente, como regra geral, a idade máxima 
de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da CF, “na forma estabelecida em lei”. E, sendo a 
competência legislativa dos entes subnacionais limitada ao regramento, nos termos autorizados 
pela Constituição, dos seus regimes próprios de Previdência Social, não há qualquer margem 
para que tais entes legislem sobre a aposentadoria compulsória, seja de servidor titular de cargo 
efetivo, seja de empregados públicos. 

  Contudo, não se trata de aposentadoria espontânea, mas compulsória, e que 
independe da manifestação de vontade do indivíduo, quanto à extinção do vínculo. Aplica-se à 
espécie, assim, diversamente do que ocorre no caso de servidor efetivo, ao qual não são devidas 
verbas rescisórias em face da aposentadoria compulsória, tanto o disposto no art. 51 da Lei  nº 
8.213, de 1991 que reconhece o direito às verbas indenizatórias, quanto a Orientação 
Jurisprudencial 361 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, que assim define: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art1.149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art1.149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art35ia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art35iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art35iv
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“Aposentadoria espontânea. Unicidade do contrato de trabalho. Multa de 40% 
sobre todo o período. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do 
contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao 
empregador após a jubilação. Assim, por ocasião de sua dispensa imotivada, o 
empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos 
depósitos efetuados no curso do pacto laboral” (DJ de 20.05.2008).”(grifo 
nosso). 

  À míngua de regra expressa no texto constitucional que afaste o direito à 
indenização decorrente da extinção do vínculo empregatício, prevalece a igualdade de direitos, 
visto que, nos termos do já mencionado art. 51 da Lei nº 8.213, de 1991, ocorrendo a 
aposentadoria compulsória por iniciativa do empregador, é devida a indenização. 

  A tese, inclusive, vem sendo adotada em decisões recentes do Tribunal Superior 
do Trabalho, em expresso reconhecimento da incorreção da linha jurisprudencial anterior, que 
entendia não ser devida essa indenização: 

“RESCISÃO CONTRATUAL. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA 
REQUERIDA PELO EMPREGADOR, NA FORMA DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 
8.213/91. COMPULSORIEDADE. EFEITOS. INAPLICABILIDADE DO 
ARTIGO 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESPECÍFICO PARA 
SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS. PROVIMENTO .  

O artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal não se aplica aos empregados 
públicos submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, porquanto trata de 
benefício atinente ao Regime Próprio de Previdência Social destinado apenas 
aos servidores titulares de cargos efetivos no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações. É 
o que se depreende do caput e do § 13 do mencionado artigo. 

Com efeito, a aposentadoria compulsória de empregado público abrangido 
pelo Regime Geral de Previdência Social encontra regramento específico no 
artigo 51 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual é do empregador a faculdade de 
requerer a aposentadoria do trabalhador que atingir 70 anos de idade (se 
homem) e 65 anos de idade (se mulher), sendo compulsório o desligamento. 
Nesse caso, uma vez que a extinção do contrato de trabalho se dá por iniciativa 
do empregador, não há justificativa para retirar do empregado o direito a 
eventuais verbas rescisórias devidas em razão da prestação dos seus serviços 
em prol do empregador, sob pena de se promover o enriquecimento sem causa 
daquele que se aproveitou da força de trabalho do obreiro. Mormente nos casos 
em que o empregado, mesmo após completar os 70/65 anos de idade, continua 
desempenhando o seu labor em benefício da empresa. Ademais, o mencionado 
preceito da lei previdenciária assegura ao empregado aposentado 
compulsoriamente a indenização prevista na legislação trabalhista, a qual 
consiste no pagamento da multa de 40% do FGTS e do aviso prévio 
indenizado.” RR - 1888-81.2015.5.20.0006 TST, 4ª Turma. Relator Ministro 
Guilherme Augusto Caputo Bastos. DEJT 10.08.2018. Grifo nosso. 
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“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO SUBMETIDO AO RGPS. 
LEI ESPECIAL. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DEVIDA CONFORME ART. 
51 DA LEI Nº 8.213/91. OVERRRULING . Nesta Corte, muito embora existam 
precedentes de que aplica-se o art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal aos 
empregados submetidos ao RGPS, verifica-se um overrruling dessa 
jurisprudência. De fato, a aposentadoria compulsória de empregado público 
respaldado pelo Regime Geral de Previdência Social encontra regramento 
específico no artigo 51 da Lei nº 8.213/91, que dispõe que é do empregador a 
faculdade de requerer a aposentadoria do trabalhador que atingir 70 anos de 
idade (se homem) e 65 anos de idade (se mulher), sendo compulsório o 
desligamento. Não há falar no caso em aplicação do artigo 40, § 1º, II, da 
Constituição Federal, pois o reclamante está submetido ao Regime Geral de 
Previdência Social que possui regramento especial. Precedentes do STF. 
Registre-se que o próprio art. 51 da Lei nº 8.213/91 garante a indenização 
devida ao trabalhador. Questão jurídica que não foi enfrentada por esta Corte 
nos precedentes até então julgados. Assim, uma vez que a extinção do contrato 
de trabalho no caso em análise ocorreu por iniciativa do empregador , não há 
justificativa para retirar do empregado o direito as verbas rescisórias devidas 
em razão da prestação dos seus serviços, razão pela qual deve permanecer a 
condenação ao aviso prévio indenizado e a multa do art. 477 da CLT . Não 
merece reparos a decisão. Agravo não provido.”  Ag-AIRR - 1072-
38.2010.5.07.0006. TST, 2ª Turma, Rel. Ministra Maria Helena Mallmann, 
DEJT 28.06.2019. Grifo nosso. 

  Não se ignora a pretensão dos autores da EC 103, no sentido de que, com a 
aposentadoria compulsória do empregado público, fosse descaracterizada a hipótese de 
demissão imotivada, e consequentemente, afastados os direitos às verbas rescisórias. 

  Contudo, a interpretação sistemática do sistema normativo, que vem de ser 
adotada pelo TST nos julgados supra transcritos, não se coaduna com essa conclusão, tanto à 
vista da natureza do instituto, quanto à vista do fato de que para os demais segurados do RGPS 
que, nos termos da Lei nº 8.213, de 1991, viessem a ser aposentados compulsoriamente, estaria 
assegurado aquele direito.  

  A plena equiparação do empregado de empresa estatal com o servidor titular de 
cargo efetivo, para produzir tal efeito, dependeria de previsão constitucional expressa, que, 
contudo, não foi contemplada pela EC 103, de 2019. 

  Assim, é forçosa a conclusão de que: 

a) A partir de 13 de novembro de 2019, aplica-se aos empregados de empresas estatais da 
União, dos Estados, do DF e dos Municípios o instituto da aposentadoria compulsória; 

b) A competência para dispor sobre a idade a ser observada para fins de aposentadoria 
compulsória é reservada à União, não tendo os entes subnacionais competência para 
dispor sobre a matéria, seja fixando idade mínima inferior ou superior, seja negando 
vigência à Lei Complementar nº 155, de 2015; 
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c) Aplica-se aos empregados de empresas estatais da União, dos Estados, do DF e dos 
Municípios a idade fixada pela Lei Complementar nº 155, de 2019 para a aposentadoria 
dos servidores titulares de cargos efetivos (75 anos); 

d) O atingimento da idade limite para a aposentadoria compulsória de empregados de 
empresas estatais é condição necessária e suficiente para a aposentadoria compulsória, 
calculando-se os seus benefícios na forma estabelecida pela EC 103, de 2019, para o 
Regime Geral de Previdência Social.  

e) Inexiste liberdade para que o empregador deixe de promover ou requerer, mediante 
juízo de conveniência ou oportunidade, a aposentadoria compulsória do empregado que 
atingir a idade limite de 75 anos, ou que já a tenha atingido na data da entrada em vigor 
da EC 103, de 2019; 

f) A aposentadoria compulsória do empregado de empresa estatal, por iniciativa do 
empregador, independe da aquiescência desse, fazendo jus a todas as parcelas 
indenizatórias decorrentes da extinção do contrato de trabalho por iniciativa do 
empregador. 

 

  Em 8 de fevereiro de 2020. 
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