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1. INTRODUÇÃO 

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB sucedeu a Companhia Estadual de 

Limpeza Urbana - CELURB, nos termos do Decreto-lei n.º 102, de 15/05/1975.  

A COMLURB constitui uma sociedade anônima de economia mista, tendo como acionista 

majoritária a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e como principal objetivo a limpeza urbana do 

Município. 

Em outubro/2019, a empresa contava com aproximadamente 20.300 empregados, regidos 

pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 01/05/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), e a sua folha 

de pessoal somava, aproximadamente, R$ 60 milhões.  

 

1.1 Objeto  

No Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 13/11/2019, foi publicado o 

Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019, dispondo sobre o regime jurídico dos empregados da 

COMLURB: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2019 
EMENTA: 

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DA 
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 
COMLURB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

Autor(es): PODER EXECUTIVO 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
DECRETA: 
 

Art. 1º Os empregados da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, admitidos 
até 5 de outubro de 1988, passarão a integrar o regime previsto na Lei Municipal nº 94, de 
14 de março de 1979, com todos os direitos e garantias a ele inerentes. 
 
Art. 2º Os servidores de que trata o art. 1º constituirão quadro em extinção da Administração 
Direta, ficando automaticamente cedidos à COMLURB até que ocorra a aposentadoria ou 
outra forma de extinção do vínculo. 
 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

  

http://www.rio.rj.gov.br/documents/91370/0a226bf1-a520-4535-9f30-8fbce326201e
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JUSTIFICATIVA 

 
Mensagem nº 146 de 11 de novembro de 2019. 

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente, 
Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. 
 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências, no uso das competências previstas no 
inciso III do art. 107, c/c a alínea “a”, inciso II do art. 71 da Lei Orgânica do Município do Rio 
de Janeiro, com o fito de encaminhar o incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores da COMLURB, e dá outras providências”, com o seguinte 
pronunciamento. 
 
A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade de Economia 
Mista criada através do Decreto-Lei n° 102, de 15 de maio de 1975, para promover as 
atividades relacionadas à limpeza urbana, como o manejo, a coleta e a gestão dos resíduos 
sólidos produzidos pela sociedade. 
 
É notoriamente reconhecida a essencialidade dos serviços prestados, como atividade-fim, 
pela COMLURB, razão pela qual se faz necessário dotá-la de efetiva autonomia 
administrativa e financeira, assegurando-lhe melhores condições materiais para que o 
exercício de suas atividades possa ser feito através de recursos próprios. 
 
A importância das atividades desenvolvidas pela COMLURB para o cotidiano da cidade 
impõe, ainda, a busca pelo constante aperfeiçoamento do serviço prestado pela entidade, de 
modo a torná-lo cada vez mais satisfatório e capaz de atender, plenamente, as demandas 
dos usuários com a melhoria contínua das condições de regularidade, eficiência e 
continuidade que devem pautar a atuação administrativa na consecução dos serviços 
públicos prestados. 
 
Nesta busca por mecanismos que contribuam para a eficácia da atuação administrativa da 
COMLURB, é importante registrar que a existência de servidores regidos por regimes 
jurídicos distintos acarreta prejuízo à eficiência da entidade, sendo necessário adequar a 
organização dos quadros de pessoal da Administração às demandas exigidas pelo interesse 
público. 
 
Há de se destacar, ainda, que esta Proposição Legislativa também tem o condão de 
concretizar o disposto na Lei Municipal nº 2.008, de 21 de julho de 1993, que estabelece 
normas de incidência do Regime Jurídico Único sobre servidores públicos do Município do 
Rio de Janeiro, declarada constitucional em 15 de 1998 pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro.  
 
Neste sentido, o Projeto de Lei ora encaminhado atenta para a necessidade de aperfeiçoar 
a atuação administrativa da COMLURB, concomitantemente com a diminuição das despesas 
públicas, em homenagem ao Princípio da Eficiência. 
 
Tecidas essas necessárias considerações e contando com o apoio de Vossas Excelências a 
presente iniciativa, requeiro que a mesma tramite em regime de urgência, a teor do art. 73 da 
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, colhendo do ensejo para renovar protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 
 

MARCELO CRIVELLA 
Prefeito 

  

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/73e8459dbe55a22a832566ec00172e92/fc4ca1dcfc5e6b31832584af005b593c?OpenDocument
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1.2 Objetivo  

O objetivo deste estudo é analisar possíveis efeitos de eventual aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n.º 146/2019. 

2. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE PESSOAL NO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

O art. 39 da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/1988, em sua redação 

original, estabeleceu a obrigatoriedade de instituição de regime jurídico único para os servidores 

públicos: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

 

No Município do Rio de Janeiro, a Lei n.º 2.008, de 21/07/1993, visou dar cumprimento ao 

comando constitucional, tendo a respectiva regulamentação ocorrido por meio do Decreto n.º 

35.804, de 22/06/2012. 

Embora não relacionadas à norma constitucional citada, as Leis Complementares n.º 100, de 

15/10/2009, e n.º 124, de 07/11/2012, também promoveram alteração no regime jurídico de 

empregados municipais. 

2.1 Lei n.º 2.008, de 21/07/1993 

A Lei n.º 2.008/1993 dispôs sobre o regime jurídico único dos servidores públicos da 

administração direta, das autarquias e fundações: 

Art. 1º O regime jurídico único dos servidores da administração direta, das autarquias e 
fundações do Município, incluindo aqueles da Câmara Municipal e do Tribunal de 
Contas, passa a ser o estatutário, atendendo ao disposto no art. 39 da Constituição da 

República e no art. 179 da Lei Orgânica do Município. 

 

Examinando o dispositivo citado, torna-se importante afastar a justificativa apresentada pelo 

Prefeito na Mensagem n.º 146/2019, transcrita anteriormente, de que o projeto de lei complementar 

viria concretizar o disposto na Lei n.º 2.008/1993, uma vez que, seguindo o comando constitucional, 

a aplicação da referida lei na administração indireta se limitou aos empregados das autarquias e 
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fundações, não abrangendo os empregados das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista.  

Cabe registrar que, de acordo com a Lei n.º 2.008/1993, o tempo de serviço no emprego 

transformado seria integralmente computado no novo regime estatutário para todos os efeitos. 

2.2 Lei Complementar n.º 100, de 15/10/2009 

A Lei Complementar n.º 100/2009, regulamentada pelo Decreto n.º 38.254, de 09/01/2014, 

extinguiu a Empresa Municipal de Vigilância S.A. e criou a autarquia Guarda Municipal.  

Em seu art. 5º, a referida lei estabeleceu que o regime jurídico dos servidores passaria a ser 

o estatutário e, conforme arts. 8º e 9º, os empregos efetivos, empregos de confiança e funções 

gratificadas de regência trabalhista existentes ficariam transformados em cargos e funções de 

regência estatutária. 

Para obtenção do direito à aposentadoria voluntária, os servidores que tiveram o regime 

jurídico alterado deveriam cumprir os requisitos estabelecidos no inciso III do § 1º do art. 40 da 

CRFB/1988, entre os quais tempo mínimo de 5 anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria. 

Vale mencionar ainda que a data de ingresso dos servidores no regime estatutário foi posterior 

à edição da EC n.º 41, de 19/12/2003 (e da Lei n.º 10.887, de 18/06/2004), que, com a nova redação 

dada aos §§ 3º e 8º do art. 40 da CRFB/1988, alterou o conceito de integralidade e aboliu o regime 

de paridade. Dessa forma, o cálculo dos proventos de aposentadoria desses servidores é realizado 

com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não havendo direito à paridade. 

2.3 Lei Complementar n.º 124, de 07/11/2012 

A Lei Complementar n.º 124/2012, regulamentada pelo Decreto n.º 36.717, de 14/01/2013, 

conferiu aos detentores do emprego de Profissional de Nível Médio admitidos na Empresa Municipal 

de Informática S.A. – IPLANRIO, aprovados em concurso público, a possibilidade de transformação 

dos respectivos empregos em cargos, mediante expressa opção pela mudança do regime jurídico. 

De acordo com a justificativa apresentada pelo então Prefeito Eduardo Paes ao respectivo 

Projeto de Lei Complementar n.º 95/2012, por meio da Mensagem n.º 211, de 04/07/2012, a 

necessidade de alteração do regime decorria da atividade exercida e da respectiva alocação dos 

empregados: 

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2014/3825/38254/decreto-n-38254-2014-aprova-o-regulamento-disciplinar-especial-da-guarda-municipal-do-rio-de-janeiro
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2014/3825/38254/decreto-n-38254-2014-aprova-o-regulamento-disciplinar-especial-da-guarda-municipal-do-rio-de-janeiro
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2012 

(...) 
JUSTIFICATIVA 

 
MENSAGEM N.º 211 de 4 de julho de 2012. 
 
Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente 
Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências com o fito de submeter à apreciação dessa 
augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro o presente Projeto de Lei Complementar, 
que “Dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores que menciona e dá outras providências”. 
 
O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo promover a transformação do 
regime jurídico dos detentores do emprego de Profissional de Nível Médio da Empresa 
Municipal de Informática – IPLANRIO e a alocação de seus postos de trabalho, igualmente 
transformados, no âmbito da Administração Direta desta municipalidade. 
 
Por oportuno, esclareço que esses profissionais ingressaram nesta municipalidade em 1999, 
mediante prévia aprovação em concurso público. A visão à época era de que a execução de 
serviços que utilizassem recursos de informática era uma atividade vinculada a essa área. 
Sendo assim, esses empregados da IPLANRIO foram alocados em diversos órgãos da 
Administração Pública Municipal, porém, a supervisão e a execução de suas atividades 

ficaram sob a responsabilidade de cada órgão a que se encontravam vinculados. 
 
Entretanto, com a disseminação dos recursos computacionais, a informática passou a ser 
uma função intrínseca às diversas atividades desenvolvidas, de modo que rompeu-se o 
paradigma anterior de que essa atividade pertencia à área de informática, deslocando-se 
essa tarefa para uma função administrativa. 
 
Desta forma, as atividades desenvolvidas por esses servidores não estão vinculadas 
diretamente à atividade fim da Empresa Municipal de Informática, razão pela qual se 

propõe a incorporação desses profissionais pela Administração Direta. 
 
Por esses motivos, creio que a proposta será bem recebida por essa emérita Casa. 
 
Contando com o apoio de Vossas Excelências, ao enviar a presente Mensagem, renovo 
expressões de mais alta estima e apreço. 

 
EDUARDO PAES 

 

Como exposto no subitem anterior, os servidores que tiveram o regime jurídico alterado 

também estão sujeitos à permanência mínima de 5 anos no cargo efetivo para obtenção do direito 

à aposentadoria voluntária e têm o benefício previdenciário calculado com base na média, não 

sendo aplicada a paridade. 

3. PERFIL DOS EMPREGADOS DA COMLURB ADMITIDOS ATÉ 

05/10/1988 

De acordo com o Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019, os empregados da COMLURB 

admitidos até 05/10/1988 passariam a integrar o regime previsto na Lei Municipal n.º 94, de 
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14/03/1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Rio de Janeiro), com todos os 

direitos e garantias a ele inerentes. 

Considerando que o único requisito para a alteração de regime relaciona-se à data de 

admissão, foi utilizado esse filtro em consulta à base de dados do sistema de pessoal ERGON para 

análise do perfil do grupo: 

Tabela 1 

 

 

 Idade – faixa etária dos empregados. 

 Sem Pagamento – empregados que, por algum motivo, mesmo não estando 

desligados da COMLURB, não receberam no MÊS-ANO-DIREITO 10/2019. Entre os 

motivos, estão: “contrato suspenso-aposent.”, “contrato suspenso-invalidez”,  

“aux. doença fora do convênio (sem vencimentos)”, “acidente trabalho s/vencimentos 

(a contar 16 dias)” etc. 

 Vantagens – verbas recebidas pelo empregado, excluindo verbas referentes a férias 

e décimo terceiro. 

 Aposentados INSS – Empregados com registro “APOSENTADO INSS” no Banco 

de Dados ERGON. 

IDADE EMPREGADOS SEM PAGAMENTO VANTAGENS MÉDIA APOSENTADOS INSS

>= 75 268 77 1.228.339R$    6.431R$    202

>= 70 e < 75 274 47 1.328.529R$    5.853R$    216

>= 65 e < 70 515 54 2.417.015R$    5.243R$    352

>= 60 e < 65 667 64 2.966.528R$    4.920R$    350

>= 55 e < 60 539 20 2.273.663R$    4.381R$    162

>= 50 e < 55 144 10 587.668R$       4.386R$    23

<50 26 2 97.612R$         4.067R$    5

TOTAL 2.433 274 R$ 10.899.353 R$ 5.048 1.310

Fonte: Banco de Dados ERGON - 2/12/2019
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Tabela 2 

 

EMPREGO  Vantagens Empregados Sem Pagamento Média

ADMINISTRADOR-especialista 313.288R$     13 24.099R$  

ADVOGADO-especialista 167.369R$     8 20.921R$  

AGENTE ADMINISTRATIVO 1.106.083R$  218 12 5.369R$    

AGENTE DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS 974.951R$     212 15 4.949R$    

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-Especialista 59.453R$       3 19.818R$  

ANALISTA TECNICO ADMINISTRATIVO 367.105R$     30 12.237R$  

ANALISTA TECNICO DE INFORMATICA 9.305R$         1 9.305R$    

ANALISTA TECNICO DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS 101.179R$     10 3 14.454R$  

ARQUITETO-especialista 257.123R$     11 23.375R$  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO 410.278R$     84 3 5.065R$    

ASSISTENTE SOCIAL-especialista 133.558R$     8 16.695R$  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17.587R$       8 2 2.931R$    

AUXILIAR DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS 332.986R$     87 8 4.215R$    

AUXILIAR DE SERVICOS DE JARDINAGEM 3.391R$         1 3.391R$    

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 93.793R$       44 10 2.759R$    

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS OPERACIONAIS 123.770R$     43 6 3.345R$    

BIBLIOTECARIO-especialista 39.769R$       2 19.884R$  

BIOLOGISTA-especialista 71.964R$       4 17.991R$  

BOMBEIRO HIDRAULICO 14.638R$       4 3.660R$    

BORRACHEIRO 49.963R$       20 4 3.123R$    

CARGO EMPREGO CONF. -R$            2 2 -R$       

CARPINTEIRO 38.836R$       11 3.531R$    

CONTADOR-especialista 105.300R$     5 21.060R$  

CONTROLADOR TECNICO ADMINISTRATIVO 195.070R$     26 7.503R$    

CONTROLADOR TECNICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS 12.429R$       2 6.215R$    

CONTROLADOR TECNICO DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS 191.662R$     25 4 9.127R$    

CONTROLADOR TECNICO DE TRANSPORTE 6.593R$         1 6.593R$    

DESENHISTA 4.271R$         1 4.271R$    

DESENVOLVEDOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.320R$         1 5.320R$    

ECONOMISTA-especialista 175.742R$     7 25.106R$  

ELETRICISTA 22.394R$       8 2 3.732R$    

ELETRICISTA VEICULAR E DE MAQUINAS 7.402R$         4 2 3.701R$    

ENFERMEIRO DO TRABALHO-especialista 30.166R$       2 15.083R$  

ENGENHEIRO-especialista 473.003R$     21 2 24.895R$  

ENGENHEIRO-senior Contagem -R$            1 1 -R$       

FERREIRO 9.163R$         3 3.054R$    

GARI 2.247.845R$  797 125 3.345R$    

GARI II 56.807R$       16 3.550R$    

GARI III 10.139R$       2 5.069R$    

LUBRIFICADOR 42.510R$       14 1 3.270R$    

MECANICO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS 30.355R$       9 3.373R$    

MECANICO INDUSTRIAL 46.768R$       14 2 3.897R$    

MECANICO VEICULAR E DE MAQUINAS 162.498R$     46 3 3.779R$    

MEDICO DO TRABALHO-especialista 16.275R$       1 16.275R$  

MESTRE DE FABRICACAO 6.210R$         1 6.210R$    

MESTRE DE OBRAS 4.423R$         1 4.423R$    

MOTORISTA 552.399R$     158 24 4.122R$    

OPERADOR DE APARELHOS E INSTRUMENTOS 102.666R$     28 1 3.802R$    

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS LEVES 131.203R$     36 2 3.859R$    

OPERADOR DE TRATORES E MAQUINAS 168.335R$     50 6 3.826R$    

PEDREIRO 37.931R$       11 3.448R$    

PINTOR 22.376R$       9 3 3.729R$    

PROFESSOR-especialista 22.931R$       1 22.931R$  

PSICOLOGO-especialista 32.611R$       2 16.306R$  

QUIMICO-especialista 22.633R$       1 22.633R$  

REDATOR-especialista 21.061R$       1 21.061R$  

SERRALHEIRO 19.795R$       6 1 3.959R$    

SOLDADOR DE FABRICACAO 14.974R$       4 3.743R$    

SOLDADOR-FUNILEIRO 67.686R$       18 3.760R$    

TECNICO DE COMUNICACAO SOCIAL 13.769R$       3 4.590R$    

TECNICO DE CONTABILIDADE 13.637R$       4 1 4.546R$    

TECNICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS 159.759R$     32 2 5.325R$    

TECNICO DE INFORMATICA 20.451R$       4 5.113R$    

TECNICO DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS 266.712R$     56 8 5.557R$    

TECNICO DE MANUTENCAO MECANICA E INDUSTRIAL 82.349R$       14 5.882R$    

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 13.571R$       3 4.524R$    

TECNICO DE TRANSPORTE 30.731R$       6 5.122R$    

TECNICO RELACOES PUBLICAS-especialista 20.011R$       1 20.011R$  

TORNEIRO 3.863R$         1 3.863R$    

VIGIA 256.380R$     98 17 3.165R$    

VIGILANTE 252.785R$     54 2 4.861R$    

TOTAL  R$ 10.899.353 2.433 274  R$   5.048 

Fonte: Banco de Dados ERGON - 2/12/2019
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Os dados apresentados revelam algumas informações relevantes, que serão abordadas nos 

itens seguintes:  

 268 empregados (11,02%) com mais de 75 anos, a idade limite de permanência no 

serviço público como estatutário (Lei Complementar n.º 152, de 3/12/2015);    

 mais de 53% dos empregados se encontram aposentados pelo Regime Geral de 

Previdência Social, tendo usado, portanto, o tempo de serviço/contribuição 

trabalhado na COMLURB;  

 a média das vantagens recebidas é de R$ 5.048, abaixo do teto dos benefícios pagos 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no período (R$ 5.839,45); e 

 288 empregados (11,84%) recebem acima do teto dos benefícios pagos pelo INSS, 

sendo que, desses, 146 já se encontram aposentados pelo Regime Geral de 

Previdência Social. 

4. ANÁLISE PRELIMINAR DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 146/2019 

Antes de tratar dos efeitos negativos de eventual aprovação do Projeto de Lei Complementar 

n.º 146/2019, cabe registrar entendimento recente emitido pelo Supremo Tribunal Federal - STF e 

abordar algumas questões relevantes, levantadas a partir do perfil dos empregados e de omissões 

no texto do projeto de lei. 

4.1 Decisão do STF – PET 8050 

 Em decisão recente, o STF se posicionou favoravelmente à declaração de 

inconstitucionalidade de normas que facultavam aos ocupantes de empregos públicos a migração 

do regime celetista para o estatutário.  

Diante da relevância do entendimento firmado para a análise do Projeto de Lei Complementar 

n.º 146/2019, cabe tecer um resumo com os principais aspectos abordados por aquela Corte. 

Em fevereiro/2019, o Município de Tietê ingressou no STF com a Petição 8050, “buscando a 

atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. 
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A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo havia ajuizado ação direta de 

inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente procedente o pedido, 

declarando inconstitucionais normas que facultavam aos ocupantes de empregos públicos, por 

simples opção, migrar do regime celetista para o estatutário.  

Na petição apresentada, o Município de Tietê argumentou que a jurisprudência do STF 

reputava constitucional a conversão do regime celetista em estatutário, vedando-se apenas a 

manutenção das vantagens do regime anterior.  

No entanto, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, considerou acertada a fundamentação 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, transcrita em parte a seguir: 

(...) 
Resta evidenciado, pois, que o acesso a determinado cargo por aquele que se submeteu a 
processo seletivo para provimento de cargo distinto, sem que participe de novo certame 
específico para tal finalidade, viola claramente a Constituição Estadual e a Constituição 
Federal. 
 
Sobre o tema, dispõe a Súmula Vinculante nº 43, cuja redação é a mesma da Súmula nº 685, 
ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal: “é inconstitucional toda modalidade de 
provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 
investido”.  
 
Note-se que, ao contrário do que alegado pela Câmara Municipal e pela Prefeitura de Tietê 
em suas informações, o fato de que os atuais empregados municipais já terem se submetido 
a concurso para ocupar a vaga atual não torna lícita a norma que, agora, permite o opção 
pelo regime estatutário, visto que o certame em que foram aprovados dizia respeito a 
emprego público, não a cargo público efetivo.  
 
Em outras palavras: anunciado um concurso para emprego público, os aprovados no certame 
estarão adstritos à nomeação para emprego público. Caso a Administração deseje criar cargo 
público com as mesmas atribuições, a fim de unificar o regime jurídico do serviço público 
municipal, deverá fazê-lo com vistas para o futuro, sem que as medidas tomadas venham a 
alcançar os empregados que (ainda) não foram aprovados em concurso para cargo público.  
 
Destaque-se que o objetivo do concurso público é garantir a impessoalidade e a igualdade 
de oportunidade de disputar uma vaga no serviço público, bem como tornar mais eficiente a 
prestação do serviço público, Portanto, todas as características da vaga devem ser 
amplamente divulgadas antes do certame – inclusive por força do princípio constitucional da 
publicidade.  
 
Nesta esteira, não tem relevo para o caso em tela que as atribuições dos novos cargos sejam 
idênticas às dos empregos, visto que o vício constitucional não decorre da falta de 
qualificação do empregado, mas sim da inexistência de aprovação em concurso para cargo 
efetivo. 

  

Quanto ao argumento de que a jurisprudência do STF reputava constitucional a conversão do 

regime celetista em estatutário, o Ministro Relator ressaltou que, em todos os julgados do STF 

apresentados pelo Município de Tietê como precedentes, a transição do regime jurídico era 
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incontroversa, por se tratar da situação dos funcionários regidos pelo art. 243 da Lei n.º 8.112, de 

11/12/1990, que dispôs sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais.  

Dessa forma, foi proferida em 01/02/2019 a seguinte decisão monocrática: 

Neste caso concreto, em juízo preliminar, afigura-se que o Município de Tietê simplesmente 
intentou colocar em cargos públicos efetivos pessoas admitidas para empregos públicos, sob 
o regime da CLT. Tal medida efetivamente revela-se incompatível com a Constituição de 
1988.  
 
Enfim, o pedido de suspensão do julgado parece não ter base jurídica consistente. 
 
Já o pleito de postergação de seus efeitos mostra-se razoável. O Município traz dados (vols. 
4 a 7) indicando as dificuldades, especialmente financeiras, da imediata reestruturação de 
seus quadros. 
 
(...) 
Diante de todo o exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo 
Civil, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA, unicamente para conceder o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para que o Município de Tietê adote as medidas necessárias ao 
cumprimento do julgamento do TJSP na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2245399-
44.2017.8.26.0000.  

 

A decisão transcrita foi referendada pela Primeira Turma em 12 e 15/3/2019, como destacado 

pelo Ministro Relator (PET 8050 – publicação: 20/11/2019).  

Por fim, em 14/12/2019, transitou em julgado o acórdão proferido no Recurso Extraordinário 

com Agravo - ARE 1.220.515, reafirmando a inconstitucionalidade da alteração de regime: 

11/10/2019   PRIMEIRA TURMA  
 
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.220.515  
SÃO PAULO  
  
RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES  
EMBTE.( S ) : MUNICIPIO DE TIETE  
PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DO MUNICÍPIO DE TIETÊ  
EMBDO.( A / S ) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM 
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA VINCULANTE 43.  
 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que 
notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a 
intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, 
exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 
1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.  
 
2. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL consolidada na Súmula Vinculante 43 (É inconstitucional toda modalidade de 
provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 
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destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 
investido), razão pela qual merece ser mantido.  
 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. 
 
A C Ó R D Ã O 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em 
Primeira Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro LUIZ FUX, em conformidade com a 
ata de julgamento e as notas taquigráficas, por maioria, recebeu os embargos de declaração 
como agravo interno e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Ministro MARCO AURÉLIO.  
 

Brasília, 11 de outubro de 2019. 
 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 

 

A decisão do STF revela, portanto, que a aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 

146/2019, se objeto de ação judicial, tenderia à declaração de inconstitucionalidade, podendo o 

Município sofrer todos os impactos da obrigatoriedade de reversão de seus efeitos. 

4.2 Empregados aposentados pelo INSS 

Como apresentado no item 3, dos 2.433 empregados da COMLURB admitidos até 5/10/1988, 

1.310 se encontram aposentados pelo INSS. 

A EC n.º 103/2019 incluiu o § 14 no art. 37 da CRFB/1988, estabelecendo que:  

Art. 37 (...) 
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 
cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, 
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.  
  

O art. 6º da referida emenda definiu, no entanto, que: 

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias 
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional. 
 

Dessa forma, considerada a aprovação do Projeto de Lei Complementar  

n.º 146/2019, o empregado aposentado pelo INSS antes da reforma previdenciária solicitaria sua 

aposentadoria pelo FUNPREVI, se satisfeitos os requisitos constitucionais, sem aproveitamento do 

período de contribuição utilizado para a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral.  

Surge então a seguinte questão: poderia o empregado aposentado renunciar à aposentadoria 

pelo Regime Geral e utilizar o período correspondente para se aposentar pelo FUNPREVI?  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A714
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A questão suscitada versa sobre o instituto da desaposentação, objeto de tese de repercussão 

geral, fixada pelo STF no RE n.º 661.256/SC, com a seguinte ementa:   

RE 661256 / SC – SANTA CATARINA 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI 
Julgamento:  27/10/2016           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
 
Ementa 
EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. 
Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de 
serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de 
benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que 
reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos 
RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo 
INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que 
reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das 
contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS 
regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um 
sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na 
aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que 
permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação 
adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a 
seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, 
não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a 
regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE 
nºs 661.256/SC e 827.833/SC). 
 

Como o STF não reconheceu o direito à desaposentação no âmbito do Regime Geral e, na 

situação específica dos empregados da COMLURB, a solicitação de desaposentação visaria à 

obtenção de benefício junto a regime próprio de previdência, a discussão provavelmente seguiria 

na via judicial. 

4.3 Empregados com mais de 75 anos de idade  

Além do elevado número de empregados aposentados, o perfil apresentado no item 3 revela 

que, dos 2.433 empregados da COMLURB admitidos até 5/10/1988, 268 têm mais de 75 anos, a 

idade limite de permanência no serviço público como estatutário, conforme art. 2º da Lei 

Complementar n.º 152/2015: 

Art. 2º 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;  
(...) 
 

Dessa forma, apesar de o Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019 não apresentar 

informação específica acerca desse grupo, a própria idade já impediria a migração de regime.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=661256&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Vale ressaltar que a EC n.º 103/2019, incluindo o § 16 no art. 201 da CRFB/1988, dispôs 

sobre a aposentadoria compulsória dos empregados das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista: 

Art. 201 (...) 
 
§ 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. 
 

O dispositivo transcrito entrou em vigor na data de publicação da referida emenda 

constitucional (13/11/2019). 

4.4 Data de ingresso no regime estatutário  

O Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019 não faz referência à data de ingresso no regime 

estatutário.  

A data de ingresso produz efeitos na vida ativa do servidor e na obtenção da aposentadoria, 

incluindo o cálculo dos proventos. 

Com a alegação do Prefeito de que a alteração de regime jurídico dos empregados da 

COMLURB viria concretizar o disposto na Lei n.º 2.008/1993, não é possível prever se há intenção 

de computar integralmente no novo regime o tempo de serviço no emprego transformado ou 

retroagir de alguma outra forma a data de ingresso no regime estatutário.   

Cabe reiterar, portanto, como exposto no subitem 2.1, que a Lei n.º 2.008/1993 não se aplicou 

aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e que o próprio texto 

constitucional não admitia essa possibilidade. 

Dessa forma, como ocorrido nas situações descritas nos subitens 2.2 e 2.3, em que a data de 

ingresso no regime estatutário foi posterior à data de entrada em vigor dos respectivos atos 

normativos, os empregados da COMLURB que migrassem para o FUNPREVI, observadas as 

normas vigentes e cumpridos os demais requisitos necessários, deveriam permanecer, no mínimo, 

5 anos no cargo efetivo para adquirirem o direito à aposentadoria voluntária e teriam o cálculo dos 

proventos realizado com base na média aritmética simples das maiores remunerações, como 

exposto no item 6. 
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5. EFEITOS NEGATIVOS 

Além da probabilidade de ser objeto de ação judicial, apoiada em decisão recente do STF, a 

aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019 poderia produzir efeitos negativos para a 

Prefeitura e para o FUNPREVI. 

5.1 Para a Prefeitura 

5.1.1 Pagamento das despesas com aposentados ante eventual falta 

de recursos do FUNPREVI 

A situação deficitária do FUNPREVI, que já foi objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito 

na Câmara Municipal, tende a agravar com o aumento das despesas previdenciárias.  

Como previsto no § 2º do art. 4º da Lei n.º 3.344, de 28/12/2001, com redação dada pela Lei 

n.º 5.300, de 13/9/2011, o Tesouro Municipal é garantidor das obrigações previdenciárias do 

FUNPREVI, ficando responsável pelo pagamento integral dos benefícios no caso de eventuais 

insuficiências financeiras ou de sua extinção.  

Dessa forma, se o fundo previdenciário não dispuser de recursos próprios, a Prefeitura deverá 

arcar com o pagamento das aposentadorias dos novos servidores estatutários.  

5.1.2 Comprometimento do limite de gastos com pessoal fixado na Lei 

de Responsabilidade Fiscal – LRF  

O art. 169 da CRFB/1988, com redação dada pela EC n.º 19, de 4/6/1998, determina que a 

despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

A Lei Complementar n.º 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), estabelece 

o limite da despesa total com pessoal, não computadas as despesas com inativos custeadas com 

as receitas arrecadadas pelo respectivo fundo previdenciário.   

Dessa forma, se o FUNPREVI não dispuser de recursos suficientes para pagar as 

aposentadorias, a Prefeitura, além de arcar com o pagamento, terá esse gasto computado como 

despesa de pessoal. 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/49ccc3edf4ccca1b8325790b006789ce?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/49ccc3edf4ccca1b8325790b006789ce?OpenDocument
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A LRF estabelece as seguintes vedações caso a despesa total com pessoal exceda 95% do 

limite: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será 
realizada ao final de cada quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) 
do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer 
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas 
de educação, saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do  
art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.   

Vale ressaltar que o Município do Rio esteve recentemente sujeito às referidas vedações e 

que essa situação teria voltado a ocorrer na apuração do encerramento do exercício de 2019 

conforme demonstrativo disponível no site da Controladoria Geral do Município – CGM 

(http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm). 

Os dados apurados pela CGM são analisados por esta Corte por meio da Coordenadoria de 

Auditoria e Desenvolvimento – CAD.   

5.2 Para o FUNPREVI 

5.2.1 Desequilíbrio financeiro e atuarial  

O requisito da data de admissão (até 5/10/1988) permite inferir que os empregados da 

COMLURB que migrassem para o FUNPREVI, em pouco tempo, teriam adquirido o direito à 

aposentadoria. 

Quando um segurado contribui para uma entidade de previdência por um período e se 

aposenta por outra, a entidade instituidora do benefício tem direito de receber da entidade de origem 

a compensação previdenciária – COMPREV, disposta na Lei Federal n.º 9.796, de 5/5/1999, e 

regulamentada pelo Decreto n.º 10.188, de 20/12/2019. 

A COMPREV, no entanto, sofre limitação de valor, ou seja, o montante repassado não é 

necessariamente suficiente para cobrir as respectivas despesas. 

Para melhor compreensão da forma de cálculo que vem sendo utilizada pelo INSS para 

repasse ao FUNPREVI, segue um exemplo considerando o valor médio da renda mensal do total 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57%C2%A76ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57%C2%A76ii
http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm
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de benefícios pagos pelo INSS, de R$ 1.286,10, referente a outubro/2019, estabelecido pela 

Portaria SEPREVT n.º 1.269, de 7/11/2019: 

Aposentadoria de servidora, em outubro/2019, com proventos de R$ 5.000,00, que tenha contribuído: 

• 25 anos para o Regime Geral - INSS (83,33%) e  

• 5 anos para o Regime Próprio - FUNPREVI (16,67%).  
 

O pagamento dos proventos será da seguinte forma: 

COMPREV  83,33% de R$ 1.286,10 = R$ 1.071,71  

FUNPREVI  R$ 5.000,00 – R$ 1.071,71 = R$ 3.928,29 
 

Verifica-se, assim, que, se aprovado o Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019, o 

FUNPREVI poderia vir a arcar com a maior parte do valor das aposentadorias, tendo recebido a 

contribuição dos beneficiários por um curto período de tempo.  

6. ALERTA AOS EMPREGADOS 

A alteração do regime celetista para o regime estatutário exigiria o cumprimento de diferentes 

requisitos para aposentação e a observância de diferentes critérios para cálculo da aposentadoria, 

podendo, inclusive, gerar benefício de valor menor que o do INSS para alguns empregados.  

6.1 Permanência de 5 anos no cargo efetivo para obtenção do direito 

à aposentadoria voluntária  

A EC n.º 103/2019 alterou a redação do art. 40 da CRFB/1988, ressalvando que a aplicação 

dos novos dispositivos para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios dependeria de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que 

os referendasse integralmente.  

Como o Município do Rio de Janeiro ainda não editou lei específica, as normas aplicáveis à 

aposentadoria dos servidores continuam sendo as mesmas utilizadas antes da reforma 

previdenciária. 

O inciso III do § 1º do art. 40, com redação anterior à EC n.º 103/2019, estabelece os seguintes 

requisitos para a aposentadoria voluntária: 
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Art. 40 (...) 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
17: 
(...) 
III -  voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas 
as seguintes condições: 
a)  sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco 
anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
b)  sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 

Entre os requisitos estabelecidos, observa-se a exigência de cumprimento de tempo mínimo 

de 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Dessa forma, a aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019 exigiria dos 

empregados da COMLURB, observados os demais requisitos, a permanência mínima de 5 anos no 

cargo efetivo para obtenção do direito à aposentadoria voluntária pelo FUNPREVI, não podendo 

ser utilizado, para cumprimento dessa exigência, o tempo apurado no emprego público atual. 

6.2 Cálculo da aposentadoria pela média  

Como comentado no subitem 2.2, a EC n.º 41/2003 aboliu o regime de paridade e alterou o 

conceito de integralidade, estabelecendo que, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, seria 

considerada a vida contributiva do servidor, como disposto em lei (Lei n.º 10.887/2004). 

Basicamente, calcula-se a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, 

utilizados como base para as contribuições do servidor (remuneração de contribuição), 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde julho de 1994 ou desde o 

início da contribuição, se posterior àquela competência, e confronta-se o valor obtido com o valor 

da última remuneração de ativo, observando-se assim o limite previsto no § 2º do art. 40 da 

CRFB/1988:  

Art. 40 (...) 
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.        
 

Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aplica-

se então sobre o menor valor (média ou última remuneração de ativo) uma fração cujo numerador 

será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria 

voluntária com proventos integrais.  
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Vale ressaltar que, conforme decisão proferida no Processo n.º 08/004.201/2018, na 43ª 

Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida em 17/7/2019, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, esta Corte considera que o conceito de remuneração 

disposto no § 2º do art. 40 da CRFB/1988 corresponde ao de base de contribuição previdenciária, 

ou seja, somente são computadas as parcelas que sofrem incidência do desconto previdenciário. 

Comparando o exposto com a aposentadoria de celetista, cabe registrar inicialmente que o 

valor base do benefício (média) tem como limite o teto do INSS e que a maioria dos empregados 

da COMLURB recebe abaixo do referido limite, como demonstrado no item 3. 

No entanto, diferentemente dos estatutários, o valor da aposentadoria dos celetistas pode ser 

maior que o valor integral, seja pela utilização do fator previdenciário (fator>1), seja pela aplicação 

do art. 26 da EC n.º 103/2019 (60% da média, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada 

ano que exceder o tempo de contribuição estipulado). 

A EC n.º 103/2019 instituiu idades mínimas para as aposentadorias dos celetistas, mas não 

extinguiu imediatamente o fator previdenciário, índice que, aplicado às aposentadorias por tempo 

de contribuição, reduz o valor do benefício de quem se aposenta cedo. Para os empregados com 

direito adquirido e para aqueles que entraram na regra de transição, ainda existe, portanto, a 

possibilidade de se aposentar utilizando o fator. Como a fórmula para cálculo leva em consideração 

o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida, sua utilização pode ser uma opção 

vantajosa para quem se aposenta mais tarde. 

Da mesma forma, aqueles que permanecem mais tempo em atividade podem se beneficiar 

do cálculo estabelecido no art. 26 da EC n.º 103/2019: 

 

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social 
da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples 
dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a 
regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base 
para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) 
do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, 
se posterior àquela competência. 
 
§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição 
do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor 
que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de 
previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do 
disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal. 
 
§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da 
média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A714.0
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pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos 
de contribuição nos casos: 
I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18; 
II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo; 
III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e 
IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo. 
 
§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: 
I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20; 
II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de 
trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. 
 
§ 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do  
art. 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, 
limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do  
§ 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para 
aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. 
 
§ 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 
15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do 
inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral 
de Previdência Social. 
 
§ 6º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do 
benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização 
do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os 
§§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos 
proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição 
Federal. 
 
§ 7º Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos 
termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social. 
 

7. CONCLUSÃO  

A COMLURB é uma sociedade anônima de economia mista e seus empregados são regidos 

pela CLT. 

O Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019 pretende alterar para estatutário o regime 

jurídico dos empregados admitidos até 5/10/1988. 

Em consulta à base de dados do sistema ERGON, competência outubro/2019, foram 

identificados 2.433 empregados preenchendo essa condição, sendo que 2.145 recebiam abaixo do 

teto do INSS; 1.310 já se encontravam aposentados e 268 tinham mais de 75 anos de idade. 

O referido projeto foi encaminhado pelo Prefeito Marcelo Crivella à Câmara Municipal por meio 

da Mensagem n.º 146/2019, com a alegação de concretizar o disposto na Lei Municipal n.º 

2.008/1993.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
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A Lei n.º 2.008/1993 visou atender à exigência do art. 39 da CRFB/1988, de instituição de um 

regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 

fundações públicas.  

Em consonância com o dispositivo constitucional citado, a referida lei não abrangeu os 

empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ficando assim afastada 

a tentativa de vinculação da proposta de alteração do regime jurídico dos empregados da 

COMLURB com a Lei n.º 2.008/1993. 

Em decisão recente, o STF considerou que a tentativa de colocar em cargos públicos efetivos 

pessoas admitidas para empregos públicos, sob o regime da CLT,  

revela-se incompatível com a CRFB/1988.  

A aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 146/2019 poderia, portanto, ser objeto de 

ação judicial, culminando na nulidade do ato e na obrigatoriedade de reversão de seus efeitos.   

Por fim, vale ressaltar que, além de todas as consequências de um enfrentamento jurídico, a 

alteração proposta poderia gerar aumento do déficit previdenciário, comprometimento do limite de 

gastos com pessoal e aumento das despesas públicas. 
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