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   DECISÃO ADMINISTRATIVA   

 

 

Procedimento Administrativo.  

Portaria n. 11.386 de 01º de março de 2018. 

Autuação: 01º de março de 2018. 

Objetivo: Apuração dos fatos do requerimento constante no ofício nº 

024/2018 (Controladoria Geral), Protocolo sob nº 608/2018, de 01º 

de março de 2018, para apuração dos fatos referentes ao vínculo 

funcional do Senhor Sebastião Rocha, para fins previdenciários.   

 

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:  

AURENILSON CIPRIANO (PRESIDENTE). 

PAULA RODRIGUES PERES (SECRETÁRIA). 

DENIZE FRANCIELY DE BARROS (MEMBRO). 

 

DOS FATOS: 

 

Foi instaurada a presente comissão processante de Procedimento 

Administrativo com o objetivo de apuração dos fatos relativos à 

solicitação de aposentadoria do funcionário Sebastião Rocha, pela 

Controladoria Geral, através do ofício nº 024/2018, protocolo nº 

608/2018.   

 



 
 
 
 

 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  
CGC/MF - 76.235.761/0001-94 - Rua Mauro Cardoso de 

Oliveira, 190 

�FONE/FAX :  (0**43)3538-8100             

Segundo entendimento da comissão, a mesma em análise da 

documentação ora juntada, deu parecer no sentido de que o senhor 

Sebastião Rocha não deverá ser prejudicado.  

 

Consideraram que havia o decreto nº 2.062-A de 04 de abril de 

1994, em que o servidor foi nomeado para o cargo em comissão de 

assistente de serviços administrativo, mas que por motivos diversos 

esta Comissão Sindicante não conseguiu apurar tais fatos, pois o 

diretor de recursos humanos e o Secretário Municipal de 

Administração à época já são falecidos. Existe na ficha do servidor 

dois termos de posse um correto para o cargo em comissão e 

incorreto para o cargo efetivo, o que provavelmente induziu ao erro 

formal de transcrever na ficha do Registro de Empregado 

erroneamente o cargo efetivo de ajudante de serviços, o que 

posteriormente foi confirmado pela lei 1.404 de 26 de abril de 2001 e 

perdurou até o pedido de aposentadoria do mesmo, quando foi 

constatado o erro.   

 

Consideraram que não houve má-fé do servidor em relação ao seu 

registro funcional.  

 

Consideraram que, o recolhimento previdenciário do servidor 

sempre foi para o fundo de previdência social dos servidores 

públicos do Município de Andirá.   

 

Consideraram que o Parecer Jurídico nº 165/2017, do Fundo de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Andirá, 
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onde o parecer é pela improcedência da aposentadoria de cargo em 

comissão em Regime Próprio da Previdência Social de Andirá.   

 

Juntaram-se documentos, não houve a necessidade de oitiva de 

testemunhas.   

 

Consideraram que o servidor público municipal Sebastião Rocha, 

não poderá ser penalizado por um equívoco da administração  ao 

lançar em sua ficha funcional o nome errado do cargo em 

decorrência do termo de posse e que não corrigiu  erro em tempo 

hábil.    

 

Nesse contexto a comissão após deliberação, apresentou relatório 

acerca dos fatos.   

 

É o relatório, de forma sucinta.  

 

Passo a decidir. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

O relatório apresentado pela comissão é no sentido de não  

prejudicar o servidor público Sebastião Rocha.  Entretanto, 

consideraram que o servidor sempre esteve em cargo em comissão, 

sendo que para ser titular de cargo efetivo existe a necessidade de 

aprovação em concurso público.  
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Nossa doutrina nos revela: que o servidor publico civil ocupante de 

cargo em comissão, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral 

de previdência social. 

 

Neste contexto, o servidor em questão deveria ter ingressado com o 

respectivo pedido de aposentadoria na esfera competente, ou seja 

Instituto Nacional de Seguridade Social e não no Fundo de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Andirá.  

 

Encontramos em nossa doutrina pátria:  

 

A doutrina pátria nos revela:  

No que tange à aposentadoria e aos benefícios da seguridade 

social, as regras atinentes aos servidores comissionados são 

aqueles aplicáveis ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 

quais sejam, as leis federais nº 8212/91 e 8213/91).  

 

Tal situação é derivada de expressa previsão do art. 40, § 13, da 

Constituição Federal. 

§ 13- Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de 

outro cargo temporário ou de emprego público aplica-se o regime 

geral de previdência social.  

 

Portanto, o título V, da Lei 8.112/90 art. 183 e 231), referente à 

Seguridade Social do servidor, especialmente no tocante aos 

benefícios previdenciários, aplica-se exclusivamente aos servidores 
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ocupantes de cargos de provimentos efetivos, que estão vinculados 

ao regime próprio de previdência social.  

É o que preceitua o do art. 183, §  1º, do Estatuto do servidor público 

civil da União.  

Art. 183- A União manterá Plano de Seguridade Social para o 

servidor e sua família.  

§ 1º- O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja 

simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na 

administração pública direta, autárquica e fundacional não terá 

direito aos benefícios do plano de seguridade social com exceção de 

assistência à saúde. 

Com efeito, a regulamentação a ser observada no tocante aos 

benefícios sociais devidos ao servidor comissionado será aquela 

contida nas leis 8212/90 e 8213/91, in verbis: 

 

Art- 18- O regime Geral da Previdência Social compreende as 

seguintes prestações devidas inclusive de eventos decorrentes de 

acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.  

I-quanto ao segurado: 

a)aposentadoria por invalidez; 

b)aposentadoria por idade; 

c)aposentadoria por tempo de contribuição; 

d)aposentadoria especial; 

e)auxílio doença; 

f)salário família; 

g) salário maternidade; 

h) auxilio acidente; 
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II-quanto ao dependente: 

a)pensão por morte; 

b)auxilio reclusão. 

Da mesma forma, temos os seguintes entendimentos 

jurisprudenciais:  

 “TJ-SP APELAÇÃO COM REVISÃO CR 3729375300 SP (TJ-SP) 

Data da publicação: 14/04/2008. 

Ementa SERVIDOR MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO 

DESCONTO – EXCLUSÃO – CABIMENTO  A partir da EC nº 20/98, 

os servidores públicos, exercentes do cargo em comissão passaram 

se vincular ao INSS sendo ilegal o desconto das contribuições para 

o sistema especial de previdência social. As contribuições 

previdenciárias descontadas pela autarquia após EC nº 20/98, 

deverão ser devolvidas ao servidor público. Decisão mantida. 

Recursos Negados.    

 TJ-RS – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

ANULATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELIZ. CARGO EM COMISSÃO 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL CONFIGURADA.  Tratando-se de contribuições 

previdenciárias, com notificação de cobrança depois do decurso de 

cinco anos da respectiva competência, ausente hipótese de 

suspensão ou interrupção, está configurada a prescrição qüinqüenal 

diante da natureza tributária do débito. Aplicação de Súmula 
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Vinculante nº 08 do STF, Precedentes do TJRGS e STJ. Apelação 

com seguimento negado. (Apelação Cível nº 70041405523). 

STF- AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE  495684 P A 

(STF). 

Data da publicação: 01/04/2011. 

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO, 

SERVIDORES TEMPORÁRIOS E OCUPANTES 

EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO, 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VINCULAÇÃO AO REGIME 

GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – CONSTITUCIONALIDADE 

DA LEI 9.717/98. PRECEDENTES.  O Supremo Tribunal Federal 

entende que as disposições da Lei 9.717/98, não ofendem o 

princípio da autonomia dos entes federados, pois a Constituição 

Federal não confere às entidades da federação autonomia irrestrita 

para organizar o regime previdenciário de seus servidores e que, por 

se tratar de tema tributário, a matéria pode ser disciplinada por 

norma geral, editada pela União, sem prejuízo da legislação 

estadual, suplementar ou plena, na ausência de lei federal 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento.   

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência menciona que em relação 

ao funcionário comissionado, o mesmo deverá se vincular ao INSS e 

portanto não poderia estar pleiteando aposentadoria pelo fundo de 

previdência  dos servidores públicos municipais de Andirá. 

CONCLUSÃO: 
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Isto posto, e tudo mais que do procedimento administrativo, consta a 

decisão é no sentido de improcedência do pedido formulado pelo 

senhor Sebastião Rocha, não podendo ser concedida a 

aposentadoria pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Andiirá (FUNPESPA), Devendo, portanto, 

tal servidor, se valer da previdência social nacional (INSS, para 

proceder sua aposentadoria, consoante determina lei e 

jurisprudência,   

 

Esclareço ainda, que não há qualquer indício de incidência de má-fé 

por quem quer que seja, em tal omissão, razão pela qual não 

vislumbro necessidade de uma apuração mais aprofundada sobre o 

caso.  

 

Desta forma, a decisão é no sentido de negar o pedido formulado 

pelo servidor SEBASTIÃO ROCHA, de aposentadoria pelo Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município, devendo o mesmo 

recorrer à previdência social nacional (INSS). 

 

Seja fornecido ao referido servidor toda documentação que 

necessitar para o pedido na esfera do INSS.   

 

De todo o decidido seja dado ciência ao servidor SEBASTIÃO 

ROCHA. 

 

Ressalto, por fim, o zelo e excelente trabalho realizado pela 

comissão especial de sindicância, rendendo aos seus membros 

minhas homenagens.  
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Publique-se.  

 

Registre-se. 

 

Intimem-se. 

 

Cumpra-se. 

 

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, 75º da Emancipação 

Política. 

Andirá (PR), 23 de abril de 2018. 

 

 

IONE ELISABETH ALVES ABIB 

PREFEITA MUNICIPAL DE ANDIRÁ 

 
 
 
 


