
BCA n°42 DE 31.08.2020 
ATOS DE GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

DELIBERAÇÃO Nº 24, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. 

O Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, conforme 

competência estatutária prevista no artigo 30, inciso XII, torna público que a Diretoria 

Executiva, em reunião realizada em 25 de agosto de 2020, com fundamento no artigo 

29, incisos IV e V do Estatuto da Embrapa, aprovado pelo Decreto nº 7.766, de 25 de 

junho de 2012, e alterado pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 4 de 

dezembro de 2019; e Considerando a Emenda Constitucional n° 103, publicada em 12 

de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social; Considerando a 

Portaria Normativa nº 2, de 8 de novembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos 

para a aplicação do limite remuneratório de que trata o inciso XI do art. 37 da 

Constituição Federal sobre a remuneração, provento ou pensão percebidos fora do 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (extra SIAPE); 

 DELIBEROU: 

1. Estabelecer as regras e procedimentos para os casos de aposentadoria voluntária na 

Embrapa. 1.1 A aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

após 14 de novembro de 2019, com a utilização de tempo de contribuição, acarretará o 

rompimento do vínculo de emprego com a Embrapa.  

1.2 É dever do empregado comunicar à Embrapa a realização de requerimento de 

benefício de aposentadoria ao INSS, em até 15 (quinze) dias corridos após a data de 

protocolo junto ao INSS. 1.3 Compete ao empregado comunicar à Embrapa, na data da 

ciência, a concessão da aposentadoria pelo INSS e o recebimento do primeiro 

pagamento ou do saque do respectivo FGTS ou PIS.  

1.4 A ausência da comunicação da concessão de aposentadoria ou do recebimento do 

primeiro pagamento ou do saque do respectivo FGTS ou PIS implicará em apuração 

disciplinar e poderá acarretar a aplicação da penalidade de demissão por justa causa.  

1.5 O empregado que tiver a sua aposentadoria concedida após 14 de Ano XLVI - BCA nº 

42, de 31.08.2020 11 novembro de 2019 está ciente que ela acarretará o rompimento 

do vínculo de emprego, razão pela qual a resilição contratual será considerada a pedido 

do empregado.  

1.6 A rescisão contratual será a partir do recebimento do primeiro pagamento ou do 

saque do respectivo FGTS ou PIS, tendo em vista que esses eventos marcam a 

impossibilidade de reversão ou renúncia da aposentadoria.  

2. A área de gestão de pessoas da Sede e das Unidades Descentralizadas tem o dever de 

observar a concessão da aposentadoria voluntária.  

3. A não observância das disposições contidas nesta Deliberação poderá ser avaliada sob 

o aspecto disciplinar conforme a Norma “Procedimentos para Aplicação de Penalidades” 

e acarretar a aplicação de pena de demissão por justa causa.  

4. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

Celso Luiz Moretti 

Presidente 



DELIBERAÇÃO Nº 25, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 O Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, conforme 

competência estatutária prevista no artigo 30, inciso XII, torna público que a Diretoria 

Executiva, em reunião realizada em 25 de agosto de 2020, com fundamento no artigo 

29, incisos I, IV, V, XII do Estatuto da Embrapa, aprovado pelo Decreto nº 7.766, de 25 

de junho de 2012, e alterado pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 4 de 

dezembro de 2019; e 

 Considerando, que as orientações administrativas devem estar consentâneas com a 

atual legislação e normativas expressas inclusive pela atual Lei n. 13.303, de 30.6.2016 

(Lei das Estatais) e Decreto n. 8.945, de 27.12.2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico 

das empresas públicas, e no Estatuto da Embrapa; 

DELIBEROU:  

1. Revogar a Norma nº 037.005.001.007, intitulada "Código de Ética da Embrapa";  

2. Revogar a Norma nº 037.005.001.001, intitulada "Código de Conduta da Embrapa".  

3. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, especialmente a Deliberação nº 18, de 17.09.2014 publicada no BCA nº 

44/2014 e a Deliberação nº 14, de 17.09.2012 publicada no BCA nº 43/2012. 

Celso Luiz Moretti 

Presidente 

 

 


