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O Previlucas recebe com grande pesar a notícia do falecimento da aposentada Ivane 
Elisabete da Silva. 

vane, faleceu na noite desta terça-feira (05), aos 47 anos de infarto. A mesma estava em 
tratamento médico devido a problemas cardíacos no Estado de São Paulo. O sepultamento 
ainda não tem horário definido devido ao translado. 

Aposentada desde 2013; foi servidora municipal concursada desde 2009, onde atuava na 
Secretaria Municipal de Educação como auxiliar de serviços gerais escolar. Deixa 
enlutados 8 filhos, 7 netos e demais familiares e amigos. 

Aos filhos, netos, familiares e amigos, estendemos os sentimentos de solidariedade e de 
conforto neste momento de dor, em que a ausência de uma pessoa querida deixa lacunas 
impreenchíveis no seio familiar. Deus a acolha em seus braços e dê o conforto necessário 
aos familiares e amigos. 
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A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR A APOSENTADORIA 
REGISTRADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS? 

As aposentadorias dos servidores públicos se 
constituem em atos complexos e como tal devem ser 
submetidas, após a sua concessão, ao respectivo 
Tribunal de Contas, cuja missão, nos termos do 
artigo 71, inciso III da Carta Magna consiste em 
analisar a legalidade da concessão do benefício e, 
consequentemente, promover o seu registro. 

Previsão essa que, por força do princípio da 
simetria, deve integrar as Constituições estaduais. 

E, com o registro, o ato de inativação se aperfeiçoa, 
o que não se constitui em impeditivo para uma 
posterior revisão, em razão de vício existente no 
benefício, com base no poder de autotutela, 
afastando, assim, a possibilidade de revogação da 
aposentadoria por conveniência da Administração 
Pública. 

Entretanto, na condição de ato complexo a anulação ou revogação da aposentadoria por 
ato unilateral do Poder Executivo, encontra óbice, justamente, na competência 
constitucional da Corte de Contas. 

O que não poderia ser diferente pois a partir do registro da inativação essa teve 
reconhecida, como já dito, sua legalidade, portanto, vícios existentes que possam levar a 
sua revogação ou anulação, ensejam a sua submissão a uma nova análise da legalidade 
do benefício. 

Tanto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado no sentido de que: 

Súmula 6: 

A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato 
aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele 
tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.          

Assim sendo, a anulação de uma aposentadoria de servidor público somente pode ser 
concretizada após a submissão ao ciclo completo dos atos complexos de inativação. 
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Ou seja, o ato de anulação deve ser enviado ao respectivo Tribunal de Contas para análise 
de sua legalidade e, em sendo o caso, seu registro, produzindo efeitos após o registro do 
ato anulatório. 
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MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLICO, todos da 
editora LTr, do livro A NOVA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  PÚBLICOS 
(editora Alteridade) e de diversos artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito 
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