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EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIARIO. ANALISE DE ACORDAOS
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIA0 —TCU.
APOSENTADORIA CONCEDIDA A MINISTRO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - STM. CONCESSA0
DE PENSA0 POR MORTE A FILHA MAIOR. A
Consultoria-Geral da Unik) solicita a anélise dos
Acqrd'áos n° 289/2009-TCU- Plenärio e n° 1181/2010-
TCU- Plenärio, para subsidiar eventual intervensâo da
Advocacia-Geral da Unräo. Impossibilidade de
concessäo de aposentadoria voluntäria, com proventos
integrais, a Ministro do STM oriundo das ForÇas
Armadas, sem cumprimento de 5 (cinco) anos no cargo
de magistrado. Possibilidade de concessào de pensä'o
por morte a filha maior, desde que calculada segundo a
legislaÇáo militar, com base nos proventos do cargo
militar de origem do instituidor. Anuklcia as decisqes
do TCU.

Trata-se do Memorando n° 57/DAEX/CGU/AGU/2010, de 10.6,2010, por
intermedio do qual o douto Consultor da Uniao Rafaelo Abritta solicita a esta CONJUR/MPS
a analise, ate 16.6.2010, do teor dos Acerdaos n° 289/2009-TCU- Plenario e n°
1181/2010- TCU- Plenario, oriundos do Tribunal de Contas da Uniao —TCU, com
vistas a subsidiar eventual intervencao da Advocacia-Geral da Uniao nas acees
que tramitam naquela Corte de Contas.

2.	 Acompanham o Memorando cepias do inteiro teor dos acerdaos do TCU. Em
suma, extrai-se das decisees que o TCU tem orientado o Superior Tribunal Militar a aplicar,
em relacao aos Ministros do STM oriundos das Forcas Armadas, o regime previdenciario
relativo aos magistrados (consoante regras do art. 93, IV, c/c art. 40 da CF/1988), e nao o
regime especial de previdencia dos militares, especialmente no tocante a base de calculo da
aposentadoria e forma de reajuste, salvo eventual opcao pela inativacao no cargo militar de
nrigern, que possibilita ainda a concessa- o de pensao por morte a filha maior.
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3.	 Assim, o TCU ressalva a possibilidade de o Ministro optar pelas normas
especificas que tratam da reserva remunerada e reforrna, situar;ao em que fara jus
valores e vantagens imanentes ao cargo militar de origem.

4.	 Esta Conjur/MPS solicitou manifestaÇao previa da douta Secretaria de
Politicas de Previdencia- SPS desta Pasta, a qual exarou o anexo PARACER N°
027/2010/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS, de 14.6.2010.

5.	 Eis o breve relaterio. Passa-se a analise.

I — CONSIDERAC0ES INICIAIS

6.	 Inicialmente, sobreleva ressaltar que nao se insere nas atribuiÇees deste
Ministerio da Previdencia Social- MPS a competencia para dispor acerca do regime
previdenciario dos Militares das ForÇas Armadas, consoante depreende-se do disposto no
art. 27 da Lei n° 10.683/2003:

Lei n° 10.683/2003

"Art. 27. Os assuntos que constituem areas de competencia de cada
Ministerio sao os seguintes:

VII - Ministerio da Defesa:
c) doutrina e planejamento de emprego das Fomas Armadas;
i) legislaÇao militar;
n) politica de remuneraÇao dos militares e pensionistas;

XVIII Ministerio da Previefencia Social:
a) previdencia social;
b) previdencia complementar; " — grifos acrescidos.

7.	 Assim, muito embora o MPS detenha atribuiÇao para acompanhar os regimes
preprios de previdencia social dos servidores publicos , o art. 1° da Lei n° 9717/1998 1 nao se
refere aos membros das ForÇas Armadas, mas apenas aos regimes prOprios dos servidores
pUblicos de todos os Entes federativos e dos militares dos Estados e do Distrito Federal.

8.	 Bem por isso, o regime previdenciario dos militares das ForÇas Armadas pode
ser distinto e autenomo em relaÇao ao regime previdenciario dos demais servidores pUblicos,
razao pela qual nao se aplica ao regime dos militares as regras de organizaÇao e

1 Lei n° 9.717/1998:
"Art. 1° Os regimes prOprios de previdencia social dos servidores pablicos da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos tvlunicipios dos miiitares dos Estados e do Distrito Federal deverao ser organizados, baseados
normas gerais de contabilidade e atttaria, de modo a garantir o seu equilibrio financeiro a atuarial, observados os
seguintes critMios:"
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funcionamento contidas na Lei n° 9.717/1998, a qual "DisOe sobre regras gerais para
organizacao e o funcionamento dos regimes pr(Sprin_ de previdëncia social dos setvicloros
pUblicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Fecleral e dos Municipios, dos tnilitares dos
Estados e do Distrito Federal e da outras proviffincias".

9. As regras previdenciarias atinentes aos militares das ForÇas Armadas séo
distintas dos servidores pUblicos civis e estéo dispostas no art. 142 da CF/1988, que remete

lei ordinaria seu disciplinamento. Importante consignar que EC n° 41/2003 poupou os
militares quando extinguiu a re,gra da paridade do reajuste de aposentadorias e pens6es aos
demais servidores pffilicos civis, e tambem os preservou das modificacAes operadas no
calculo da pensào por morte, tendo em vista que a EC n° 41/2003 revogou o inciso IX do §3°
do art. 142 da CF/1988, com redaÇäo dada pela EC n° 20/1998.

10. O inciso X do art. 142 da CF/1988 disp6e que cabera a lei ordinaria disciplinar
sobre o ingresso nas ForÇas Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condiOes
de transferâncla do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneraÇâo e as
prerrogativas.

11. Feita essa ressalva inicial, a seguir ser .ao tecidos alguns esclarecimentos
acerca do regime previdenciario dos magistrados, com vistas a subsidiar eventual
manifestaÇáo da AGU nos autos dos Ac6rdéos n° 289/2009-TCU- Plenario e n°
1181/2010- TCU- Plenario.

II - APOSENTADORIA DOS MAGISTRADOS: art. 40 da CF/1988.

12. Antes das alteraOes implementadas pela Emenda Constitucional n°
20/1998, a ConstituiÇéo Federal de 1988 estabelecia uma forma especial de
aposentadoria voluntria aos membros da Magistratura (art. 93, VI, CF/1988),
do Ministerio PUblico (art. 129, §4°, CF/1988) e Ministros dos Tribunais de Contas
(art. 73, §3°, CF/1988), excepcionando-os da regra geral dos demais servidores
pUblicos (art. 40, CF/1988).

13. Conforme bem leciona Daniel Machado da Rocha (In O Direito
Fundamental a Previdancia Social. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2004.p.
189-190), pela previsào original da CF/1988, os membros daquelas trôs
categorias (homens e mulheres) poderiam aposentar-se com proventos 
inteqrais:

a) compulsoriamente, no caso de invalidez ou aos 70 anos de idade; ou

b) facultativamente, aos 30 anos de serviÇo, apes cinco anos de exercicio
efetivo na judicatura.
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14. Ressalta o ilustrado doutrinador que em tais regimes previdencierios neo havia
previseo de beneficio proporcional nem tratamento diferenciado entre homens e mu!heres e
"Por isso, a aposentadoria proporcional contemplada na alinea `c" do inciso ll (sic) do artigo
40 nao era aplicavel para as categorias do Ministario PUblico e da Magistratura" (Ibldem,
p.189).

15. Todavia, pontua que "em face do perfil contencionista da Emenda
Constitucional n° 20/1998, os artigos 93, Vl e 73, §3°, foram redesenhados impondo-se a
aplicaÇao das mesmas regras previdenciarlas estabelecidas para a generalidade dos
servidores pUblicos."

16. Nesses termos e que, desde a ediÇeo da EC n° 20/1998, os membros da
Magistratura, do Ministerio	 e dos Tribunais de Contas esteo submetidos es mesmas
regras previdencierias apliceveis aos demais servidores	 entabuladas no art. 40 da
CF/1988, bem como es regras das Emendas Constitucionais subseqentes n° 41/2003 e n°
47/2005.

17. Confira-se, a propesito, o teor das normas constitucionais que disciplinam o
regime previdencierio das tres categorias citadas, em cotejo com a redaceo original dos
dispositivos:

CF/1988 — atual reda0o Reda0o original

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do "Art. 93 (...)
Supremo	 Tribunal	 Federal,	 dispora	 sobre	 o
Estatuto	 da	 Magistratura,	 observados	 os
seguintes principios:
(...) VI - a aposentadoria com proventos integrais
VI - a aposentadoria dos maqistrados e a compulsOria por invalidez ou aos setenta anos de
pensäo de seus dependentes observarã- o o idade,	 e facultativa aos trinta anos de servibo,

apbs	 cinco	 anos	 de	 exercicio	 efetivo	 nadisposto	 no	 art.	 40;	 (Redabao	 dada	 pela
Emenda Constitucional n° 20, de 1998)" judicatura;"

"Art.	 129.	 Sao	 funbb'es	 institucionais	 do "Art. 129 (...)
MinisWio Pblico: (...)

(...) § 4° - Aplica-se ao Ministerio PbIico, no que
§ 4° Aplica-se ao Ministerio PbIico, no que

couber, o disposto no art. 93. (Redabao dada
pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004)"

couber, o disposto no art. 93, II e VI".

Art. 73. 0 Tribunal de Contas da Unra'o, "Art. 73 (...)
integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito
Federal, quadro prbprio de pessoal e jurisdiÇao (...)
ern todo o territbrio nacional, exercendo, no que § 3° - Os Ministros do Tribunal de Contas da
couber, as atribuibbes previstas no art. 96.

(...)
Uniao terao as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos,	 vencimentos	 e	 vantagens	 dos
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§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao
terao as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos
Ministros do Superior Tribunal de Justica,
aplicando-e-lhes, quanto a aposentadoria
pensao, as normas constantes do art. 40.
(Redacao dada pela Emenda Constitucional n°
20, de 1998) 

Ministros do Superior Tribunal de Justica e
somente poderao aposentar-se com as
vantagens do cargo quando o tiverem exercido
efetivamente por mais de cinco anos."
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18. Dai porque mesmo os Ministros do Superior Tribunal Militar oriundos das
ForÇas Armadas devem submeter-se as regras vigentes para os demais magistrados, como
a Lei Complementar n° 35/1979 (LOMAN) e as regras de aposentadoria previstas no art. 40
da CF/1988, aplicavel a todos os servidores pblicos civis.

19. Näo e possivel mesclar as regras do sistema previdencirio dos
servidores civis com as regras dos militares das ForÇas Armadas a fim de criar um
terceiro sistema hibrido, com as regras mais ben«icas de cada sistema.

20. A prpria legislaÇao que regulamenta as ForÇas Armadas ressalva que os
militares nomeados Ministros do Superior Tribunal Militar nao sao regidos pela legislaÇao
militar, mas sim por legislaÇao prpria:

Lei n° 6.880/1980 — Estatuto dos Militares

"Art. 9° Os oficiais-generais nomeados Ministros do Superior Tribunal Militar, os
membros do Magisterio Militar e os Capelaes Militares sao regidos por legislacao
especifica."

21. A regra geral de aposentadoria aplicvel a todos os servidores civis, portanto,
a entabulada no art. 40 da CF/1988, que atualmente nao garante a integralidade nem

tampouco a paridade de reajuste de aposentadorias e penses.

22. Confira-se o teor do dispositivo constitucional, com redaÇao dada pelas EC n°
20/1998, n° 41/2003 e n° 47/2005, que disOe sobre o calculo das aposentadorias dos
servidores

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e fundacees, e assegurado
regime de previffincia de carater contributivo e solidario, mediante contribuicao do
respectivo ente pUblico, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
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fixados na forma dos §§ 3° e 17: (Redagao dada pela Emenda Constitucional n ° 41,
19.12.2003)

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribui0o; (Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 20, de
15/12/98)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez anos de efetivo
exercicio no servigo pUblico e cinco anos no cargo efetivo em que se darà a
aposentadoria, observadas as seguintes condigaes: (Redagao dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 15/12/98)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuigao, se homem, e cinqenta e
cinco anos de idade e trinta de contribuigao, se mulher; (Redagao dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 15/12/98)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuigao. (Redagao dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 15/12/98)

§ 2° - Os proventos de aposentadoria e as penses, por ocasiao de sua concessao,
nao poderao exceder a remuneragao do respectivo servidor, no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria ou que serviu de referancia para a concessao da pensao.
(Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98)

§ 3° Para o cMculo dos proventos de aposentadoria, por ocasrao da sua
concessã'o ser'äo consideradas as remunera utilizadas como base ara as
contribuicbes do servidor aos reqimes de previdencia de que tratam este artiqo
e o art. 201 na forma da Iei. (Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 41,
19.12.2003)"

23. Imperioso destacar que a aposentadoria compulsCria aos 70 anos (art. 40,
§1°, II, CF/1988) nao exige permanencia de cinco anos no cargo em que havera a
inativacao do servidor, nem tampouco 10 anos de efetivo exercicio no servico pUblico,
requisitos exigidos apenas para a aposentadoria compulsCria (art. 40, §1°, III, CF/1988).
Ademais, na compulsCria nao ha garantia de proventos integrais, mas somente proporcionais
ao tempo de contribuicåo.

24. E em virtude da inovaÇáo promovida pelo §3° do art. 40, decorrente da EC
n°41/2003, decretou-se, como regra, o fim da inteqralidade dos proventos de
aposentadoria.

25. Assim, a regra geral para o calculo dos proventos de aposentadoria, seja ela
compuisnna ou voluntaria, sera embasado riä. o em virtude do Ultimo vencimento do
servidor, mas em razäo da rn&lia das rennuneracOes utilizadas como base para as
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contribuicAes do servidor. E dizer, os proventos de aposentadoria nåo corresponderk
necessariamente ao valor da. (.ijtirna remunem4o, mas seråo calculados segundo
regulamentado em lei ordinaria, que no caso e a Lei n° 10.887/2004.

26. Desse modo, os magistrados do Superior Tribunal Militar oriundos das Forgas
Armadas, caso queiram aposentar-se voluntariamente, deveffio preencher todos os
requisitos contidos no inciso II do §1° do art. 40 da CF/1988, dentre os quais a necessidade
de permanecer cinco anos no cargo de Ministro. De igual modo, poderáo aposentar-se
compulsoriamente aos 70 anos, sem permanáncia de cinco anos no cargo.

27. E pelas regras constitucionais atualmente vigentes - resguardado eventual
direito adquirido as normas anteriores - o valor dos proventos de aposentadoria (compulsbria
ou voluntaria) dos servidores pUblicos nåo sera integral nem corresponderá necessariamente
a Ultima remuneragào do cargo, conforme bem esclarece a area tecnica desta Pasta:

"16.	 No entanto, o valor do beneficio n'ào sera integral, pois o inciso II
preVe a concessao de proventos proporcionais ao tempo de contribuiÇao que possuir
o segurado. A proporcionalidade sera calculada considerando o tempo exigido para a
aposentadoria voluntaria no art. 40, III, "a", ou seja, e trinta e cinco de contribuiÇao, se
homem, e trinta de contribui0o, se mulher. Segundo o disposto no item 7.6 do Anexo,
da Portaria MPS n° 402, de 2008, para o ca/cuio do valor inicial dos proventos
proporcionais ao tempo de contribukao, sera utilizada fra0o cujo numerador sera o
total desse tempo e o denominador, o tempo necessario a respectiva aposentadoria
voluntaria com proventos integrais.

17. E importante, tambam, alertar que o inciso II do art. 40 nao exige que
o tempo de contribuiÇao computado no calculo do beneficio seja apenas o cumprido
no Ultimo cargo. Podera ser utilizado todo o tempo de atividade vinculado a um
regime previdenciffilo, que esteja averbado, por iniciativa do segurado, no cargo em
que se dara a aposentadoria, para fins de contagem reciproca de tempo de
contribuioao.

18. Significa dizer que, caso o segurado de um regime prnprio tiver
ingressado em um cargo com mais de sessenta e cinco anos de idade, ou seja, nao
cumpriu os cinco anos nesse Ultimo cargo (critario exigido, dentre outros, para
aposentadoria voluntaria, com base no art. 40, III, da ConstituiÇao, no art. 6° Emenda
Constitucional n° 41, de 2003 e 3° da Emenda Constitucional n° 47, de 2005), mas
possuir tempo de contribuiÇao total equivalente a exigida para a aposentadoria
voluntaria —35 anos, se homem — no calculo do beneficio concedido
compulsoriamente, sera considera a fraÇao de 35/35.

19. Ressalte-se que, mesmo nos casos em que o sequrado, aposentado
compulsoriamente, compute tempo total de contribuiÇão equivalente ao maximo
exiqido para a aposentadoria voluntaria, o beneficio nao correspondera, 
necessariamente, ao valor da ultima remuneraoao ou subsidio do cargo, visto que as 
aposentadorias concedidas de acordo com o art. 40, depois da edicao da Emenda
Constitucional n° 41/2003 sao calculadas de acordo com o art. 1° da  Lei n°
10.8802004, ou seja, sera aplicada a madta aritmatica simples das maiores 
rernuneraca-es, utilizadas como base para as contribuicPes do servidor aos reqimes
de previde'ncia a que esteve vinculado. 
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20.	 De acordo com o disposto no art. 40, § 2° da Constituicào e art. 1 °, §
5° da Lei n° 10.887/2004, o valor dos proventos, por ocasiao de sua concessäo, n.0_
poderao exceder a remuneraÇa'o do respectivo servidor no cargo em que se deu a
aposentadoria. Portanto, apenas na hipOte,se em que a media for igual ou superior ao
valor da rernuneraÇao no cargo, o valor inicial dos proventos correspondera a Ultima
remuneraÇão. Se a media for inferior, ainda que o segurado compute o tempo maximo
de contribuicao, o provento correspondera ao valor da media."

28. O valor inicial da aposentadoria somente sera identico ao valor da
remuneraÇeo do servidor no respectivo cargo em que se aposentou caso a media das
remuneraOes seja igual ou superior ao valor da remuneraÇeo do cargo. Se a media for
inferior, ainda que o servidor possua 35 anos de contribui0o, os proventos de aposentadoria
correspondereo ao valor da media, e neo da ultima remuneraÇeo no cargo.

29. Importante registrar que sera assegurada a aposentadoria com proventos
integrais caso o servidor enquadre-se na regra de transiÇáo inserta no art. 6° da EC
n°41/2003 ou no art. 3° da EC n° 47/2005, isto e, desde que o servidor tenha ingressado no
serviÇo pblico ate o advento da EC n°41/2003 ou da EC n° 20/1998 e preencha os demais
requisitos entabulados naqueles dispositivos, sendo um dos requisitos a permanôncia de
5 anos no cargo em que se darã a aposenta0o.

30. Aludida regra e aplicevel a todos os magistrados, inclusive aos Ministros do
STM oriundos das ForÇas Armadas. E a ausencia de limite rrximo de idade (65 anos) para
posse no cargo de Ministro do STM neo pode servir de justificativa para afastar a exigencia
constitucional de permanencia de 5 anos no cargo, para concesseo de aposentadoria
volunt&ia do regime prprio e da magistratura.

III SUPRESSÌk0 DO REAJUSTE DAS APOSENTADORIAS PELO CRITERIO DA
PARIDADE 

31. Outro ponto importante a ser esclarecido e que o servidor civil aposentado
aps a EC n° 41/2003 nao mais detern direito de ver seus proventos reajustados segundo a
remuneraÇeo do servidor em atividade, ou seja, rffio possui direito ao reajustamento pelo
crit&io da paridade.

32. E muito embora o regime dos militares das ForÇas Armadas ainda
assegure a paridade, os Ministros do STM que venham a ser inativados no cargo de
magistrado serão regidos pelas regras aplicveis aos demais servidores civis, ou seja,
sem paridade, salvo se houver direito adquirido.

33. Portanto, em relaÇeo aos Ministros do STM aposentados ap6s a FC
n°41/2003, suas respectivas aposentadorias	 nPnsbPs pnr morte decorrentes nšo scr,1^,o
reajustadas pela paridade, exceto se a aposentadoria for conceclida com base em norma de
transiÇáo.
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34. A parldade consiste em um criterio de reajuste das apesentadobas e bens,5es
no qual os reajustamentos concedidos para servidores ativos sao automaticamente
repassados para os a

35. Atualmente, o reajuste das aposentadorias segue o criterio do art. 40, § 8° da
ConstituiÇao, disciplinado pelo art. 15 da Lei n° 10.887/2004, que assegura o reajustamento
dos beneficios apenas para preservar-lhes o valor real, sem direito a paridade.

36. Isse porque que ate o advento da Emenda Constitucional n°41, de 19.12.2003
(DOU de 31.12.2003), vigorava a regra da paridade plena, estatulda no art. 40, §8°, da
CF/1988, com redaÇao dada pela EC n°20/1998. Segundo aludido criterio, assegurava-se
que "os proventos de aposentadoria e as penses seffio revistos na mesma proporOn e na
mesma data, sempre que se moditicar a remunera0o dos servidores em atividade,
sendo tamt~ estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transforma0o ou reclassificaÇ'áo do cargo ou funOo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de refer'ência para a concessà"o da pens'âo, na forma da lef'.

37. Contudo, a EC n° 41/2003 alterou a sistematica de reajustamento dos
beneficios de aposentadoria e pensao concedidos a servidores pUblicos da Uniao, Estados,
Distrito Federal e Municipios ao excluir o direito a paridade, dando nova redaÇao ao art.
40, §8°, da CF/1988, que passou a dispor: 	 assegurado o reajustamento dos beneficios
para preservar-lhes em canjter permanente, o valor real, conforme criffirios estabelecidos
em lef'.

38. Portanto a diretriz a ser seguida atualmente e apenas o da preserva0o
pormanente do poder real de cofflpra, confornne criterios definidos em lei, embora a reqra
da paridade continue a ser a ficada em casos especificos ressalvados pelo art. 6° da
EC n°41/2003 e pelo art. 3° da EC	 homena em ao principio da
se uran a	 art. 5°, XXXVI ).

39. Assim, segundo a sistematica hoje em vigor, regra geral aplica-se o novo
criterio de reajustamento, sem paridade, para as pensees referentes aos abitos ocorridos
apas 31.12.2003.

40. Convem recordar que embora o servidor aposentado antes da EC n° 41/2003
possua direito a paridade, assim como o servidor que ja adquirira direito a aposentadoria
quando da ediÇao da Emenda de 2003, isso n'ão significa que as pensdes oriundas
destas aposentadorias (art. 7° e 3° da EC n° 41/2003) se submeteräo ao crit&io de
paridade de realustamento.
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41. Isso porque as regras de calculo e reajustamento das pensaes obedeceffio

legislaÇao vigente no momento do Obito, regramento atualmente previsto nos arts. 1°, 2° e
15 da Lei n° 10.887/2004, proveniente da conversao da Medida ProvisMa n° 167/2004.

42. Em sintese, o reajustamento dos beneficios de aposentadorias e pensaes
estatutarias pode ser assim elencado:

1) Reajustamento pelo criterio da paridade 2)	 Reajustamento	 que	 garante	 apenas	 a
reserva "ao	 ermanente do oc__.k jeLreaJ_ge.com a remunerac'eo dos servidores ativos

compra (concedido nas mesmas datas e indices
em que se der o reajuste dos beneficios do
RGPS - art. 15 da Lei n° 10.887/2004)

a) aposentadorias e	 pensbes concedidas at a) aposentadorias concedidas pela rrldia dos
31.12.2003 (art. 7° da EC n° 41/2003); salMos	 de	 contribuicAo,	 de	 acordo	 com	 o
b)	 aposentadorias	 para	 cuja	 concessá. o	 o disposito no art. 1° da Lei n° 10.887/2004 e da
servidor	 tiver	 adquirido	 direito	 at .	31.12.2003 Medida Provisbria n° 167/2004;
(arts.3° e 7° da EC n° 41/2003); b) as pensbes decorrentes de falecimento de
c) pensbes	 decorrentes	 de	 falecimento	 de
servidor (ativo e inativo) ocorrido ath. 31.12.2003

servidor	 ocorriclo	 a	 partir	 de	 20.2.2004,
concedidas de acordo com o disposto no art. 2°

(arts. 3° e 7° da EC n° 41/2003); da Lei n° 10.887/2004 e da Medida Provisbria n°
d) aposentadorias concedidas de acordo com as 167/2004 (exceto as pensbes decorrentes de
regras do art. 6° da EC n° 41/2003 e art. 3° da falecimento de servidor que foi aposentado de
EC n° 47/2005;
e) pensbes	 decorrentes	 de	 falecimento	 de
servidor aposentado de acordo com o art. 3° da

acordo com o art. 3° da EC n° 47/2005).

EC n° 47/2005 (art. 3°, par4rafo bnico da EC n°
47/2005).

43. Em suma, a forma de calculo das pensaes decorrentes da morte de Ministro
do STM, amparados pelo regime de que trata o art. 40 da CF/1988 sera calculada segundo o
art. 2° da Lei n° 10.887/2004, que preva um redutor de 30% sobre o provento que superar o
teto do beneficio pago pelo Regime Geral de Previdancia Social, e n'ão assegura paridade
de reajustamento, salvo direito adquirido. Ademais, os dependentes do instituidor sao
aqueles definidos na legislaÇao civil.

44. De outra parte, em relaÇao a pensao destinada a filha maior, com contribuiÇao
opcional de 1,5%, arnparada exclusivarnente em legisla0o militar, entende-se que a
base de calculo para apuraÇao do valor da pensao nao pode ter como fundamento o
subsidio do Ministro do STM em atividade. 0 calculo da citada pensao de natureza militar
deve basear-se na remuneraÇao percebida no cargo de militar, pois na legislacAo aplicâvel
ao servIdor pnhiico civil na. o ha previs .ão de pens'a- o a filha maior e capaz.
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Refer6icia:	 COMANDO	 SIPPS	 341551750.	 Processo	 administrativo
	

n °
004000077782010017. Assunto: regime previdenciario dos Ministros do STM.

IV — CONCLUS:40

Ante o exposto, esta Consultoria Juridica, na atribuiÇao prevista no art. 11 da
LC n° 73/1993, concorda com as concluse- es exaradas pelo Tribunal de Contas da Uniao nos
Acbrdaos n° 289/2009-TCU- Plenario e n° 1181/2010- TCU- Plenario, que orientou
no sentido de que os militares indicados para atuarem como Ministros do Superior
Tribunal Militar devem submeter-se integralmente as disposiOes do art. 40 da
CF/1988, e das Emendas Constitucionais n° 20/1998, n° 41/2003 e n° 47/2005,
sem prejuizo do direito de optarem pela inativaÇao com base nas regras do
regime previdenciario militar.

consideraÇao superior.
Brasilia, 15 de junho de 2010.

ADRIANA PEREIRA FRANCO
Advogada da Uniao

Coordenadora de Direito Previdenciario

De acordo. J‘k consideraÇao superior.
Brasilia,	 de junho de 2010.

GLEISSON RODRIGUES AMARAL
Advogado da Uniao

Coordenador-Geral de Direito Previdenciario

DESPACHO/CONJUR/MPS/N°	 /2010

Aprovo o PARECER/CONJUR/MPS/N° j60 /2010. Encaminhe-se
Consultoria-Geral da Uniao, em resposta ao Memorando n° 57/DAEX/CGU/AGU/2010,
de 10.6.2010,

Brasilia,	 de junho de 2010.

GUSTAVO KENSHO NAKAJUM
Procurador Federal

r.nncult_nr
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