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Lei n° 3.313/57.

Contagem de tempo ficticio para o tempo de servico

prestado na vige'ncia da Lei n° 3.313/57. Acr6cimo de

20%. Impossibilidade. Ausencia de previsc7o legal.

Aus'encia de direito adquirido a regime juridico.

Expressa vedc4.'do constitucional (art. 40, 5S 10, c. c. art.

4° da EC n° 20/1998). Precedentes dos TRF's e do

TCU.

Intearalidade e paridade nas aposentadorias especiais

da LC n° 51/87. Norma ndo recepcionada pela EC n°

41/2003. Possibilidade apenas se o policial ja tivesse

cumprido todos os requisitos antes da vigéncia da

Emenda Constitucional n° 41/2003. Direito adquirido

e tempus regit actum.

Possibilidade de opc,&) pela aposentadoria voluntqria

prevista nas regras de transic.c7o da EC n° 41/03 ou da

EC n° 47/05.

Ç'u-sest'7o cl° revisc7o d-s net-s NnT,4	 r

2/2008 e da NOTA N° AGU/11/18-06/2007, que se

manifestaram pela recep‹:..do da LC n° 51/85, sem fazer

nenhuma ressalva - positiva ou negativa - acerca do

instituto da integralidade. 
„
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I - RELAT0R10

Trata-se de memorando atraves do qual a Consultoria-Geral da Unik (CGU),

pelo seu Departamento de OrientaÇk e CoordenaÇâo de 0rgks Juridicos (DECOR/CGU)

solicita manifestaÇk desta CONJUR/MPS acerca da "possibilidade de contagern de tempo

ficto para aposentadoria dos servidores das carreiras policiais federais (adicional de 20%

sobre o tempo de serviÇo prestado sob a 4ride da Lei n° 3.313/57); e aplicaÇ'do dos principios

da paridade e integralidade a aposentadoria especial dos servidores das carreiras policiais,

prevista da Lei Complementar n° 51/85".

2.	 A consulente encaminha, ainda, c6pia da Nota Tecnica n° 464/2010-

COGES/DENOP/SRH/MP, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministerio do

Planejamento; e da Nota n° 62/2010/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ e Despacho n° 128/2010

CEP/CGLEG/CONJUR/MJ, ambos da Consultoria Juridica do Ministerio da JustiÇa.

3	 Todos esses documentos tratam do mesmo assunto ora consultado a esta

CONJUR/MPS.

4. Pela documentaÇk encaminhada pela CGU, verifica-se que a consulta teth por

objetivo subsidiar a atuaÇk do DEAX/CGU (Departamento de Assuntos Extrajudiciais)

perante o Tribunal de Contas da Unik - TCU.

5. Recebida a consulta, esta CONJUR/MPS solicitou informac6es ao

Departamento dos Regimes de Previdencia no Servico Pnblico deste Ministerio da Previdencia

Sncial — ITIRPSP/MPS, atravs cin Memorando n° 330/2010/CONJUR/MPS. O DRPSP

elaborou, entk, o PARECER N° 28/2010/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS.

6. E o relatOrio.
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II — DA ANALISE:

7. Pode-se dividir a consulta da CGU em duas partes: a) possibilidade de

contagem de tempo ficto para aposentadoria dos servidores das carreiras policiais federais

(adicional de 20% sobre o tempo de servi_co prestado sob a egide da Lei n° 3.313/57); e b)

aplicaÇäo dos principios da paridade e integralidade a aposentadoria especial dos servidores

das carreiras policiais, prevista da Lei Complementar n° 51/85.

8. Analisemos cada uma delas individualmente:

II.1. DO TEMPO FICTíCIO:

9. Entendemos nä'o ser possivel a contagem de tempo ficto para aposentadoria dos

servidores das carreiras policiais federais (adicional de 20% sobre o tempo de servico prestado

sob a egide da Lei n° 3.313/57). Vejamos:

Da evolueä'o le2islativa:

10. A categoria de servidores policiais possui um regramento legal especifico e

diferenciado no que diz respeito ao tema da aposentadoria. Vejamos, entä'o, a evoluc -ao

legislativa em relacäb a esse tema:

11. Em 14/11/1957 foi editada a Lei n° 3.313/57:

LEI N° 3.313, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1957
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Art. 1° Os servidores do Departamento Federal de Seguranca

que exercam (VETADO) atividade estritamente policial,

tercio direito a:

I — omissis

II - aposentaria com vencimentos integrais, ao completarem 25

(vinte e cinco) anos de servico (artigo 191, Š' 4°, da Constituic'do

Federal).

Šs 2° Para os efeitos da aposentadoria dos servidores, a que se refere

esta lei serc't computado apenas o tempo de servico em funcâo

estritarnente policial (VETADO).

	12.	 Em 03/12/1965 foi editada a Lei n° 4.878/65:

CAPíTULO V

Das Disposic5es Especiais sobre Aposentadoria

Art. 37. O funcionth-io policial serk aposentado compulsoriamente

aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a

natureza dos servicos prestados.

Art. 38. O provento do policial inativo seryfr revisto sempre que

ocorrer:

a) modificacão geral dos vencimentos dos funcionórios policiais

civis em atividade; ou

b) reelassificacdo do cargo que o fincionarto policial inativo

ncunava aposentor-se,

	13.	 E em 20/12/1985 foi editada a Lei Complementar n° 51/85:
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LEI COM EMENTAR N° 51, DE 20 DE DEZEMBRO DE

1985.

Art.1° - 0 fincioncririo policial seth aposentado:

I - voluntariamente, com proveitos integrais, aps 30 (trinta) anos

de servico, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercicio 

em cargo de natureza estritamente policial;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de

servieo, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que

seja a natureza dos servieos prestados.

Art. 2° Subsiste a eficaria dos atos de aposentadoria expedidos

com base nas Leis n°s. 3.313, de 14 de novembro de 1957, e 4.878,

de 3 de dezembro de 1965, aps a promulgaeäo da Emenda

Constitucional n° 1 de 17 de outubro de 1969.

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicaedo.

Art. 4° - Revogam-se as disposie5es em contMrio.

14. A partir dessas 3 leis, verifica-se que, desde 1957 (com a Lei n° 3.313/57),

exigia-se o cumprimento de 25 anos de servico para que o policial pudesse ser beneficiado

com aposentadoria especial.

15. A Lei n° 4.878/65 rto alterou esse quadro, eis que essa lei alterou apenas a

idade de aposentadoria compuls&iA pnr idade mxima, sem nada falar acerca da aposentadoria

especial por tempo de servico. Significa dizer que as novas regras da Lei n° 4.878/65 nä. o

entraram em cnrnradiÇo com a Lei n° 3.313/57 (no que diz respeito ao tempo de ser7ico para

aposentadoria especial) e, por isso, n'a'o as revogaram 

5



MINISTRIO DA PREV1D'ÊNCIA SOCIAL

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÂO

ONSULTORLA iiiRIDICA  

Referbleia: SIPPS n° 341407377

16. Portanto, e considerando-se que a Constituick Federal entäo vigente ja previa

a possibilidade de aposentadoria especial para os policiais l , entende-se que a regra da Lei n°

3.313/57, art. 1°, II, continuou plenamente vigente e vffiida, mesmo apOs a edicä . o da Lei n°

4. 878/65.

17. Por fim, com a edicão da LC n° 51/85, o praZo para concessäo de aposentadoria

especial foi alterado de 25 anos de servico para 30 anos de servico, sendo que, desses, 20

tinham que ser prestados em atividade de natureza efetivamente policial.

18. Entende-se, agora sim, que a Lei n° 3.313/57 foi tacitamente revogada pela LC

n° 51/85 nesse ponto. 

19. Desse histOrico, podemos entk concluir que o tempo de servico para a

aposentadoria especial dos policiais foi regulada da seguinte forma: de 1957 ate 1985 exigia-

se 25 anos de servico (Lei n° 3.313/57); a partir de dez/1985 passou-se a exigir 30 anos de

servico, sendo ao menos 20 anos de servicos de natureza policial (Lei Complementar n°

51/85).

Da aus&icia de re2ra de transie5m da LC n° 51/85:

20. Apesar de ter aumentado o tempo de servico exigido para a aposentadoria

especial (de 25 para 30 anos), a LC	 51/85 nao trouxe nenhuma regra de transick que

I CE;'1946, r1i-t. 191 - Ofunciario ser aposerrtacia:
I - por invalid.ez;
H - compulsoriamente, aos 70 anos de idade.
§ 1 ° - Serd aposentado, se o requerer, o fitncionarto que contar 35 anos de servieo.
§ 2 ° - Os vencimentos da aposentadoria serdo integrais, se o funcionario contar 30 anos de servip e

proporcionais, se contar tempo menor.
§ 3 ° - Serðo integrais os vencimentos da aposentadoria, quando o fitncionario, se invalidar por acidente

ocorrido no servieo, por mol6tia profissional ou por doenca grave contagiosa ou incuravel especificada em lei.
§ ° - Atendenao natureza es•ecial do servico, oder6 a lei reduzir os limites re eridos ern o 	 e no S

2° deste artioo
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pudesse ser aplicada aqueles policiais que ja estivessem na carreira antes do advento da nova

lei, mas que ainda nao houvessem cumprido os 25 anos previstos na lei revogada.

21. Dai entao surge a ddvida acerca do tratamento que deve ser dado a esses

policiais. Dai, tambem, possivelmente, a tese da contagem de tempo ficticio: "1,0 x 1,2".

22. A CONJUR do Ministerio da Justica, apÖs fazer detalhado estudo do assunto,

concluiu peia impossibilidade de quaiquer contagem ficticia, fundamentando-se no art. 40,

§10, CF, que impede qualquer contagem ficticia de tempo de servico - Nota n°

62/2010/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ e Despacho n° 128/2010 CEP/CGLEG/CONJUR/MJ.

23. Ja. o Ministerio do Planejamento — MPOG, atraves da sua Secretaria de

Recursos Humanos, informa na sua Nota Tecnica n° 464/2010-COGES/DENOP/SRH/MP que

a contagem ficticia 1,0 x 1,2 "pode ter surgido a partir da aplicacäo da conversão do tempo

entdo estabelecido pela Lei n° 3.313 de 1957 (vinte e cinco anos), que resultou 11111 acr6cimo

de tempo de 20% por ano de trabalho na contagem de tempo de servico desses servidores (em

relae'do ao novo prazo da LC n° 51/85)".

24. Com efeito, se fizermos um calculo matematico, perceberemos que a razao de

equivale'ncia entre os 25 anos da Lei n° 3.313/57 e os 30 anos da LC n° 51/85 e exatamente

1,2, ou 20%.

25. Na mesma nota tecnica, o MPOG menciona um oficio daquele mesmo Orgao —

Oficio n° 784/2003-SRH/WIPP, de 2003 -, atraves do qual o MPOG aparentemente admitiria

essa contagem fictÍcia de 1_0 x 1,2, desde, a vigneia da T pi n°	 '/57	 a entrarla PM ‘I7 CYClr

LC n° 51/85.

26. Ao final, a Nota Tecnica n° 464/2010-COGES/DENOP/SRH/MP conclui pela

possibilidade da contagem ficticia , nos termos acima especificados.
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27. Percebe-se, porem, que o MPOG, apesar de opinar pela possibilidade da

contagem ficticia, nao explicita exatamente qual seria o fundamento juridico para isso.

Observa-se aqui que n'ãio ha manifestack da CONJUR/MPOG.

28. Em que pese entendimento esposado pelo MPOG, e com a devida vesnia,

discordamos das concluses do MPOG para, alinhando-nos as concluses da CONJUR/MJ 

(quanto a esse ponto), concluirmos que essa contazem ficticia n'ao tem respaido legal-

constitucional e, portanto, n'ao deve ser admitida.

29. Se bem a LC n° 51/85 tenha trazido uma regra mais gravosa para os policiais

(aumentando de 25 para 30 anos de servico), ela nao estabeleceu nenhuma regra de transick -

ou seja, uma regra que tivesse por objetivo estabelecer requisitos e condices aplic5veis

.queles policiais que ja estavam no sistema, mas que ainda näo haviam cumprido os 25 anos

necessftios a aposentadoria especial.

30. Na ausencia de regra de transick, e com base na tese da inexisténcia de direito

adquirido a regime juridico, conclui-se que os requisitos da lei revogada foram totalmente

excluidos do mundo juridico, sendo inviavel qualquer "adaptac"k" ou conversäo de prazos da

lei anterior para a lei nova. 

31. Conseqentemente, entende-se indevida, por total falta de amparo legal, a

conversã"o do tempo na base de 1,0 x 1,2.

32. O art. 2° da. LC n° 51./85 reforca essa tese:

Art. 2° - Subsiste a eficcicia dos atos de aposentadoria expedida's com

base nas Leis n°s. 3.313, de 14 de novembro de 1957, e 4.878, de 3 de
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dezembro de 1965, apOs a promulgacZio da Emenda Constitucional n°

1 de 17 de outubro de 1969.

33. Esse artigo e expresso ao determinar que apenas as aposentadoria ja concedidas

com base na lei anterior permaneceriam eficazes (e nem poderia ser diferente, em virtude dos

principios do direito adquirido e do tempus regit actum).

34. Assim, se o regime juridico foi alterado, o regime revogado permanecera

aplicavel apenas aos servidores que ja tivessem obtido o beneficio na vigëncia do regime

anterior (e o que diz o art. 2° da LC n° 51/85) e, indo um pouco mais al&n, tambni aos

servidores que, ainda que nao tivessem obtido formalmente o beneficio, ja tivessem cumprido

todos os requisitos e condices ali previstos, antes da entrada em vigor do novo regime

(tempus regit actum).

35. Assim, somente aqueles policiais que ja tivessem cumprido 25 anos de servico

antes da entrada em vigor da LC n° 51/85 e que poderiam se aposentar com esse tempo. A

partir de entao, seriam exigidos 30 anos (com 20 anos de tempo policial), sem a possibilidade 

de conversao ficticia — 1,0 x 1,2 dada a total ausncia de previsao legal para tanto. 

Dos precedentes do TCU e dos TRF's:

36. Diga-se aqui que essa tem sido a orientacao do TCU:

Identificacdo
Acárdåo 3 9 ?6/2009 - Primeiro Cmor.(.7
NUmero interno do Documento
AC-3236-19/09-1
Grupo/Classe/Colegiado
GRUPO I/ CLASSE / Primeira Cärnara
Processo
020.198/2007-6
Natureza
Pedido de Reexame
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Entidade
Departamento de Policia Federal - DPF
Interessados
Recorrentes: Jose Marcelino de Medeiros, Departamento de Policia Federal e Associaedo Nacional
dos Delegados de Policia Federal
Sumtirio
PEDIDO DE REEXAME. LEI COMPLEMENTAR N° 51/1985. NOVO ENTENDIMENTO.
CONTAGEM DE TEMPO FICTA COM BASE NA LEI N° 3.313/1957. IMPOSSIBILIDADE.
AUSENCIA DE SUCUMBENCIA. NÄ0-CONHECIMENTO DO RECURSO. REPRESENTACÁO POR
PARTE DE ASSOCIAC;f0. AUSENCIA DE COMPROVACAb DE RELACii0 DE FILIACA -0.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO DE UM INTERESSADO. NEGATIVA DE
PROVLIIENTO.
1. A Lei Complementar n° 51/1985 ndo apresenta nenhuma incompatibilidade ou conflito em relacdo d
Constituiedo e suas respectivas emendas, essa norma foi por ela recepcionada e persiste no mundo
juriclico.
2. E ilegal a contagem ficta de tempo de servico prestado sob a egide da Lei n° 3.313/1957, 
proporcional ao aumento do tempo de servico para aposentadoria implementado pela Lei
Complementar n° 51/1985.
3. A aus'ëncia de sucumbéncia descaracteriza o interesse recursal impondo, dessa maneira, o ndo-
conhecimento do recurso.
4. As entidades associativas somente podem representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente
quando expressamente autorizadas para tal e, ainda, desde que comprovem, de forma efetiva a
filiaedo d entidade dos servidores interessados

Relatrio do Ministro Relator
Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sr. (..)

2. Referido decisum considerou ilegais os atos de concessåo de aposentadorias aos ex-servidores do
DPF mencionados no paragrafo anterior em fimedo da constataedo de que haviam sido emitidos com
fitndamento na Lei Complementar n° 51/1985, bem como por apresentarem contagem de tempo
ficticio, com base na Lei n° 3.313/1957.
3. (..)

MERITO

8. Superada a questclo da aplicabilidade da Lei Complementar n° 51/1985, num primeiro instante
poder-se-ia imputar legalidade ds aposentadorias em queståo. Todavia, nurna analise mais acurada
dos tempos de servieo atribuidos aos interessados, constatamos a inclusdo de parcelas denominadas
"20% DA LEI N° 3313/1957", relativas a acr6cimos obtidos mediante ponderaedo de periodos
pretritos laborados ern atividade policial.  Essas parcelas sdo ilegais visto que a referida legislaedo 
simplesmente ndo as autoriza. 
9. Conforme se vé dos elementos constantes dos autos o DPF passou a cornoutar um acre:scimo no
tempo de servico correspondente a 20% do total cumprido desde a data do inuesso do servidor no
6rgdo ate a data da revogaedo de Lei n° 3.313/1957.
10. Note-se que este Tribunal firmou entendirnento no sentido da aplicabilidade da Lei Complementar
n° 51/1985 as aposentadorias dos policiais, entendendo que estas foram recepcionadas pelas EC
20/1998, 41/2003 e 47/2005 por ni7o constituirem contagem ficta. Assim e de se concluir que o
entendimento es osado pelo De artamento de Policia Federal ao com utar o tem o de servico
prestado sob a vigencia Lei n° 3.313/1957 acrescido do percentual de 20% contraria expressamente
as disposic5es constitucionais, uma vez caracterizada a chamada contagem ficta.
11. Considerando que foram afastadas as controversias e pacificado o entendimento deste Tribunal no
tocante n Lei Complementar n° 51/1985, persistindo, todavia, a irregularidade quanto ao acrescimo
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de 20% do tempo de servico relativo a Lei n° 3.313/1957, posicionamo-nos, a contrario dos pareceres
precedentes, no sentido de propor ao Tribunal:

Voto do Ministro Relator
Examina-se nesta oportunidade pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose Marcelino de Medeiros,
pelo Departamento de Policia Federal e pela Associaedo Nacional dos Delegados de Polkia Federal
contra o Ac6rd'ao n° 2.937/2007 TCU 1° Cdmara
2. (..)
9. Quanto ao m&ito, observo que duas foram as irregularidades motivadoras da negativa de registro
constante do Ac6rdao n° 2.937/2007 	 TCU	 1° Cdmara: i) aposentadoria concedida sob o
fundamento da Lei Complementar n° 51/1985; e ii) a verificacao de contagem ficta de tempo de 
servico, apOs a edicao da Emenda Constitucional n° 19/1998, sob amparo da Lei n° 3.313/1957.
10. A questao atinente k aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n° 51/1985 foi
amplamente debatida nos autos do TC-010.598/2006-6, mediante o qual foi prolatado o AcOrdao n°
379/2009 ; TCU Plenario.
11. Por meio deste idtimo decisum, foi firmado o entendimento de que a Complementar n° 51/1985 foi
recepcionada pela Constituicao Federal de 1988, e pelas Emendas Constitucionais n°s 20/1998,
41/2003, e 47/2005.
12. Assim, a partir desta deliberaeao, foi firmado o entendimento de que a aposentadoria especial
tratada na referida lei complementar permanece valida e eficaz, o que implica dizer que,
especificamente em relacdo a este tema, nao haveria impedimento a que o ato de aposentadoria do Sr.
Jose Marcelino de Medeiros fosse considerado legal.
13. Contudo, devo ressaltar que e materia pacificada no TCU o entendimento de que o direito a
a osentadoria re•e-se ela lei em vi•or na ocasiao em ue o servidor reuniu os re uisitos ara
obtencao do beneficio ou ainda no momento da passagem para a inatividade. Tal posicionamento 
consent dneo com reiteradas decisdes do Supremo Tribunal Federal ; STF. 
14. Assim, o ex-servidor do Departamento de Policia Federal ntio rem direito adquirido a f6rmula de
contagem de tempo de servieo prevista na Lei n° 3.313/1957, porquanto tal diploma legal ja se
encontrava revogado no momento de sua inativacao e este nao preenchia os requisitos para a
aposentaeao quando a lei ainda estava em vigor.

17. Assim, face a irregularidade da contagem ficta de tempo de servico constatada no ato de
aposentacao do Sr. Jose Marcelino de Medeiros, nao ha como reformar a deliberaeao a quo que,
acertadamente, considerou ilegal o referido ato.
Com essas consideraedes, e com o ajuste relativo ao nao-conhecimento do recurso interposto pelo
DPF, acolho o posicionamento da Serur, e VOTO no sentido de que este Tribunal adote o Ac6rdao
que ora submeto a apreciacao deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessdes Ministro Luciano Brandao Alves de Souza, em 16 de junho de 2009.
AUGUSTO NARDES
Relator

Adjrdilo
V1STOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose Marcelino
de Medeiros, peio Departamento de Policia Federal e pela Associaeao Nacional dos Delegados de
Policia Federal contra o AcOrddo n° 2.937/2007 la Cdmara,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em Sessdo da 1° Cdmara, ante as
raz.bes expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame
interposto pelo Sr. Jose Marcelino de Medeiros para, no merito, negar-lhe provimento, mantendo-se
inalterados os termos do Ac6rdao n° 2.937/2007 ; TCU C dmara;
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9.2. COM fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, ndo conhecer do pedido de reexame
interposto pelo Departamento de Policia Federal e pela Associacdo Nacional dos Delegados de
Policia Federal;
9.3. orientar o Departamento de Policia Federal no sentido de que podera emitir novo ato, livre da
irregularidade ora apontada, submetendo-o a nova apreciaÇdo por este Tribunal, na forma do artigo
260, caput, tairibm do Regimento Interno do TCU.
9.4. dar ciéncia desta deliberaÇdo ao recorrente, ao Departamento de Policia Federal e a AssociaÇdo
Nacional dos Delegados de Policia Federal, encaminhando-lhes c6pia do relatÖrio e voto que a
fundamentam;
9.5. arquivar os presentes autos
Quorum
13.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Vilaca (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar
Rodrigues e Augusto Nardes (Relator).
13.2. Auditores presentes: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira
PublicaÇõo
Ata	 19/2009	 P rime ira	 C dmara
Sess'do 16/06/2009

37. Nesse mesmo acOrdk, o TCU cita diversos precedentes daquele mesmo

tribunal de contas: Ac6rdks TCU n's 346/2008, 451/2008, 452/2008, 708/2008 e 709/2008,

3.894/2007 e 3.895/2007, todos da Primeira Cåmara

38. Os TRF's da 1a Regiäo, 4a Regiäo e 5a Regiäo assim se manifestaram sobre

o assunto:

ADMINISTRATIVO. SER VIDOR P(IBLICO. POLICIAL FEDERAL.

APOSENTADORL4 ESPECIAL. TEMPO DE SERVKO POLICIAL

PRESTADO SOB A EUIDE DA LEI 3.313/57. SUPERVENIENCL4 DA

LC 51/85. DIREITO ADQUIRIDO.INEXISTÉ'NCIA.

1. A aposentadoria e regida pela lei em vigor no momento da

passagem para a inatividade e o direito adquirido e reconhecido ao

servidor que jq tinha preenchido os requisitas necessqrias para

concessdo do beneficio na epoca em que se verificou a alteracdo

legislativa.

2. Ndo hq direito adquirido ao camputo do tempo de servico prestado 

no re52.1rne de avosentadoria vrevisto na Lei n° 3.313/57. de forma
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proporcional, no novo e mais rigoroso regime de aposentadoria

instituido pela LC n° 51/85. Precedentes deste Tribunal. 

3. Ndo faz jus o servidor a aposentadoria especial pois, quando

requereu a aposentadoria, ndo preenchia os requisitos previstos na

Lei Complementar n° 51/85 que estava em vigor.

4. Apelacdo ndo provida.

(AC 2000.01.00.072006-5/MG, Rel. Desembargador Federal Antönio

De Oiiveira Chaves, Primeira Turma,DJ p.16 de 04/12/2006)

EMENTA: P OLICIAIS FEDERAIS — AP OSENTADO RL4 —

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVKO PRESTADO SOB A

VIGENCIA DAS LEIS NS. 3.313/57 E 4.878/65 DE ACORDO COM

SUAS REGRAS (PELO CRITÈRIO DE PROPORCIONALIDADE) —

DESCABIMENTO — DIREITO ADQUIRIDO 1NEXISTENTE. I — 0

direito a aposentadoria se rege pela norma vigente na data em que se

renem todos os pressupostos para seu exercicio, inclusive o

temporal. Ndo pode o servidor pretender aplicaÇdo a sua fittura

aposentadoria de criterio de leis jd revogadas. 2 — A Lei

Complementar n° 51, de 20-12-85, regulou inteiramente a

aposentadoria dos servidores policiais, revogando, nessa parte, as leis

ns. 3.313/57 e 4.878/65, e apenas ressalvando a eficcia das

aposentadorias ja concedidas com base nelas. Impossivel, assim, 

contar-se o tempo de servico prestado sob a vigencia dessas leis de 

acordo com suas regras, proporcionalmente. 3 — Apelacdo

desnrovida .

(TRF4, AC 98.04.06855-9, Quarta Turma, Relator Antonio Albino

Ramos de Oliveira, DJ 13/09/2000)
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"AD11/IINISTRATIVO. DELEGADO DA POLíCIA FEDERAL.

APOSENTADORIA. LEI 3.313/57. INAPLICABILIDADE.

REVOGAç'A'0 PELA LEI n° 4.878/1965. INEXISTÉNCIA DE

DIREITO ADQUIRIDO. VIGÉNCIA DA LEI COMPLEMENTAR

51/1985. APELACÅ0 IMPROVIDA.

1. A Lei n° 4.878/1965, regulamentada pelo Decreto n° 59.310/1966,

regulou inteiramente a mat&ia atinente q aposentadoria do policial

federal, revogando as disposicäes contidas na Lei n° 3.313/1957 (art.

2°, parqgrafo 1°, do DL n° 4.657/1942).

2. Incabivel a tese de direito adquirido a contagem de tempo de

servico nos moldes fixados pela Lei n° 3.313/1957, desde que, a epoca

da vigéncia dessa norma, o servidor ainda ndo tenha reunido as

condicäes necesscfrias q aposentadoria. Precedente: TRF5, AMS

83.792/AL, Rel. Des. Federal M_ARCELO NAVARRO, DJU 30/7/04, p.

928.

3. Apelaccio improvida.

(TRF - 5a Regiqo, Relator Desembargador Napolecio Maia Filho,

Apelacqo Civel 373023, (5rgc7o Julgado•: 2° Turma, Data da decisc7o:

14/3/2006, DJ de 7/4/2006, p. 1205)".

Do	 art. 40, CF/1988, com redac -ao da EC n° 20/98: 

acrna c;-,locado	 seria suficiente, pc,,r si s(5 aJ

possibilidade de contagem de tempo ficticio.

39.
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40. Adicione-se a ele, ademais, o §10, art. 40, da CF/1988, com redack dada pela

EC n° 20/98, c.c. art. 4° da EC n° 20/1998, que proibem a contagem de tempo de contribuick

(e de servi .co, nos termos do art. 4° da EC 20/98) ficticio.

CF, art. 40, § 10 - A lei ndo poderó estabelecer qualquer forma de

contagem de tempo de contribuiÇtio ficticio. (Incluido pela Emenda

Constitucional n° 20, de 15/12/98) 

EC 20/1998, Art. 4° - Observado o disposto no art. 40, §' 10, da

ConstituiÇâo Federal, o tempo de serviÇo considerado pela legislaÇao

vigente para efeito de aposentadoria, cumprido ate que a lei discipline

a mat&ia, serú contado como tempo de contribuicdo.

41. Essas normas, s.m.j., tambem proibem a contagem de prazos ficticios, mesmo

aqueles anteriores a EC 20/1998 — respeitando-se, evidentemente, o principio do direito

adquirido.

42. Esse entendimento, diga-se, foi tambern manifestado pela CONJUR/MJ na

Nota	 n°	 62/2010/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ 	 e	 Despacho	 n°
	

128/2010

CEP/CGLEG/CONJUR/MJ.

Conclusäo: 

nern	 nn trvin n p-srpnctn , ermelni-se pela impossibilidade de contaaem

ficticia na base de 1,0 x 1,2.

44.	 Portanto, e respondendo expressamente a primeira pergunta do consulente, esta

CONJUR/MPS entende n'ao ser possivel a contagem de tempo ficto para aposentadoria dos
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servidores das carreiras policiais federais (adicional de 20% sobre o tempo de serviÇo prestado

sob a egide da Lei n° 3.313/57).

DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE:

45. Analisemos agora a segunda consulta formulada pelo consulente.

46. Quanto a esse ponto, entendemos que a expressao "proventos integrais"

contida na LC n° 51/85 nao foi recepcionada pela EC n° 41/2003.

47. Com isso, entendemos que aplicacao dos principios da paridade e integralidade

aposentadoria especial dos servidores das carreiras policiais, prevista da Lei Complementar

n° 51/85, somente sera possivel ao policial que ja tivesse cumprido todos os requisitos da LC

n° 51/85 antes da data de entrada em vigor da EC n° 41/2003. Vejamos:

48. A LC n° 51/85 fala expressamente em "proventos integrais":

Art.1° - 0 funcionc'trio policial seth aposentado:

I - voluntariamente, com proveitos integrais, apOs 30 (trinta) anos

de servico, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercicio

em cargo de natureza estritamente policial,.

49. Atë o advento da EC n° 41/2003, integralidade e paridade eram a regra para

to'los os servirt,,r-s	 ec.mn cprn P.Rtar eYpre.sÇamente prevista	 LC n° 51/85. a

paridade era tambem aplicada as aposentadorias especiais previstas nessa lei).

50. A partir da EC n° 41/2003, que alterou o art. 40 da CF/1988, integralidade e

paridade deixaram de existir:
	

7

16



MINIST1(10 DA PREVIDË'NCIA SOCIAL
ADVOCACLA-GERAL DA UNIÄ0

CONSULTORLA jURIDICA  

Refer'ência: SIPPS n° 341407377

§ 3°. Para o cqlculo dos proventos de aposentadoria, por ocasido da

sua concessdo, serdo consideradas as remunerac5es utilizadas

como base para as contribuiÇ5es do servidor aos regimes de

previckncia de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

(Redacc7o dada pela Emenda Constitucional n° 41, 19.12.2003) 

8°. E assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-

lhes, em carqter permanente, o valor real, conforme crithrios

estabelecidos em lei. .(Redacdo dada pela Emenda Constitucional n°

41, 19.12.2003) 

51. Entende-se, s.m.j., que essas regras gerais aplicam-se tambem .as

aposentadorias especiais do art. 40, §4°, CF (posicionamento esse que, s.m.j., e tambem

abracado pela CONJUR/MJ).

52. Sendo assim, e partindo-se do pressuposto de que as regras dos §§ 3° e 8°, com

redack dada pela EC n° 41/2003, aplicam-se tambem as aposentadorias especiais, conclui-se

que a integralidade, expressamente prevista na LC n° 51/85, deixou de existir a partir da

entrada em vigor da EC n° 41/2003. Ou seja, a LC n° 51/85, nesse ponto especifico, n'ao teria

sido recepcionada pelas alteracäes introduzidas pela EC n° 41/2003.

53. Significa dizer que a aplicac -ao dos principios da paridade e integralidade

aposentadoria especial dos servidores das carreiras policiais, prevista da Lei Complementar n°

S1 /RS , cnmprite	 preccivel )queles nnlirins (111P ',14 tiVPçSerT1 urni-wicio tncins ns recp isitns

da LC n° 51/85 ate a data de entrada em vigor da EC n° 41/2003, em homenigem aos

principios do direito adquirido e do tempus regit actum.

17



MINISTRIO DA PREVIDËNICIA SOC1AL
ADVOCAC1A-GERAL DA UNIÁO
CoNsuLToRIA •  

Referncia: SIPPS n° 341407377

54. Nesse ponto, ento, discordamos mais uma vez, data venia, do posicionamento

emitido pelo MPOG/SRH.

Da aposentadoria pelas regras de transi4o previstas nas EC's n° 41/2003 e EC n°

47/2005 e da ressalva que deve ser feita em rela4o a manifesta4o da CONJUR/MJ: 

55. E verdade que a EC n° 41/2003, e posteriormente a EC n° 47/2005,

introduziram regras de transicao que garantem a paridade e a integralidade aos servidores que

tiverem ingressado no servico publico ate antes de 2003 (art. 2° e art. 3°, p. unico, EC

47/2005.

56. Ocorre que as regras de transiÇâo previstas tanto na EC n° 41/2003 (art. 6°)

quanto na EC	 47/2005 (art. 3°) se aplicam apenas aos servidores que optarem por se

aposentarem de acordo com os requisitos ali previstos, requisitos esses que, certamente, s -ao

distintos das regras especiais da LC n° 51/85.

57. Significa dizer, s.m.j., que as regras de transiÇk tanto da EC n° 41/2003 (art.

6°) quanto na EC	 47/2005 (art. 3°) - e, conseqentemente, as caracteristicas da

aposentadoria delas decorrente - n -ao se aplicam aos policiais que queiram se aposentar

segundo as regras da LC n° 51/85.

58. Dai a necessidade de se fazer uma importante ressalva em relaÇ'ao ao que foi

afirmado pela CONJUR/MJ nas suas manifesta0es.

59. A CONJUR/MJ afirmou na sua Nota n° 62/2010/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ e

no Despacho n° 128/2010 CEP/CGLEG/CONJUR/MJ que os policiais que tenham ingressado

no servico pUblico ate a data da publicacao da EC n° 41/2003, mas que ainda nao estavam

aposentados nesse dia e nao tinham reunido os requisitos necessarios a aposentacao'tambe'm
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t'em direito de paridade com os ativos, sob o fundamento do art. 2°, da EC n° 47/2005 c.c.

arts. 6° e 7° da EC n° 41/2003.

60. Concordamos com essa afirmaÇao, mas com uma ressalva importantissima.

61. Entendemos que os policiais que tenham ingressado no serviÇo publico ate a

data da publicaÇao da EC n° 41/2003, mas que ainda nao estavam aposentados nesse dia e nao

tinham reunido os requisitos necessarios a aposentaÇao, terao direito a integralidade a a
paridade com os ativos, sob o fundamento do art. 2°, da EC n° 47/2005 c.c. arts. 6° e 7° da EC

n° 41/2003, desde que a sua aposentadoria se de na forma das regras de transiÇao - EC n°

41/2003 (art. 6°) ou EC n° 47/2005 (art. 3°) -, e nao na forma das regras especiais da LC n°

51/85.

62. Com efeito, na linha do que foi dito acima, a aposentadoria voluntaria

"comum" das regras de transiÇao, e a aposentadoria especial da LC n° 51/85, sao duas

modalidades diferentes de aposentadoria, que nao se confundem uma com a outra.

63. Conseqentemente, a paridade e a integralidade previstas nos art. 2°, da EC n°

47/2005 c.c. arts. 6° e 7° da EC n° 41/2003 nao sao aplicaveis as aposentadorias especiais da

LC n° 51/85, mas apenas as aposentadorias voluntarias "comuns" concedidas aos servidores

que optarem por se aposentarem de acordo com as regras, requisitos e cond1Oes estabelecidas

nas regras de transicao da EC n° 41/2003 (art. 6°) ou da EC n° 47/2005 (art. 3°).

hipid-pcpc	 ent‘s	 ilr_ww1Pr 	apnpntar c•orrii intcrralidarle. P prirlarie de

vencimentos:

64. De tudo o que foi dito acima, pode-se concluir que os institutos	 paridade e

da integralidade poderk ser aplicados aos policiais em 2 hipOteses:
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a) nas hi Oteses de a•ao das e•ras de transic -ão das EC n° 41 2003 e EC n° 47 2005:

neste caso, a aposentadoria concedida rtà"o sera aquela especial da LC n° 51/85, mas sim uma

aposentadoria voluntaria "comum", de acordo com as condicô'es, regras e requisitos previstos

nas citadas EC's. Para obter essa aposentadoria, o policial devera preencher todos os requisitos

e condicAes previstos no art. 6° da EC n° 41/2003 ou no art. 3° da EC n° 47/2005 (e n'ao os

requisitos da LC n° 51/85);

b) na hipdtese de aplicac'ão da LC	 51/85: neste caso, para que o policial possa se aposentar

segundo as regras da LC n° 51/85, e para que essa aposentadoria seja concedida com

integralidade e paridade de proventos, o policial tera de ter cumprido todos os requisitos para a

aposentadoria especial ate antes da data de entrada em vigor da EC n° 41/2003, EC essa que,

como visto, acabou com a previs'ao constitucional de integralidade e de paridade de proventos

(direito adquirido e do tempus regit actum).

Concluses:

65. Portanto, e respondendo diretamente ao segundo questionamento da CGU,

entendemos que n -ao e cabivel a aplickck dos principios da paridade e integralidade

aposentadoria especial dos servidores das carreiras policiais, prevista da Lei Complementar n°

51/85, salvo para aqueles policiais que ja tivessem cumprido integralmente todos os requisitos

da LC n° 51/85 antes da data de entrada em vigor da EC n° 41/2003 (direito adquirido e

tempus regit actum).

66. Acrescentamos, no entanto, que um policial podera tambem ser beneficiado

com os institutos da integralidade e da paridade caso opte por uma outra modalidade de

aposentadoria, qual seja, a aposentadoria voluntaria "comum" prevista nas regras de transic -ão
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da EC n° 41/2003 ou da EC n° 47/2005, devendo cumprir, para tanto, as condic'qes, regras e

requisitos previstos nas citadas EC's, e nao as regras da LC n° 51/85.

67. Significa dizer que, nesta segunda hipOtese, apesar de ser beneficiado com a

integralidade e com a paridade, a sua aposentadoria nao sera a aposentadoria especial da LC

51/85, mas sim uma aposentadoria voluntaria comum, prevista nas regras de transicao da EC

n° 41/2003 ou da EC n° 47/2005.

III - DA ANÅLISE JA FEITA PELA CGU/AGU ACERCA DA RECEPC;k0 DA LC N°

51/85 E PELA CF/1988 E POSTERIORES EMENDAS CONSTITUCIONAIS: 

68. Em relacao ao instituto da integralidade previsto na LC n° 51/85, ha algumas

observacAes importantes que devem ser feitas.

69. Afirmou-se acima que a expressao "proventos integrais" contida na LC n°

51/85 nao foi recepcionada pela EC n° 41/2003.

70. Esse entendimento, alias, e s.m.j., foi tambem encampado pela CONJUR/MJ,

que expressamente afirrnou no seu Despacho n° 128/2010 CEP/CGLEG/CONJUR/IVIJ que "o

fato de a LC n° 51/85 ter sido recepcionada pela CF/1988 nao impede que a mesina seja

interpretada de acordo com os ditames constitucionais...".

71. Ocorre que a AGU, atraves da prOpria Consuitoria-Geral da Uniao, ja havia

estiid ado esse assunto, tenric, rthpgacIn	 rIP gile. ec.ga lei foi rerepeinnada pela atual

Constituicao Federal, nao so em relacao a redacao original desta, mas tambem em relacao as

Emendas Constitucionais n° 03/1993, 20/1998, 41/2003 e 47/2005 — NOTA N° AGU/MS-

06/2007, de 31/01/2007 e NOTA N° AGU/JD-2/2008, de 06/10/2008, da Consultoria-Geral da

Uniao, aprovada pelo Sr. Consultor-Geral da Uniao em 08/10/08 atraves do DeŠpacho n°
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361/2008, e pelo Sr. Advogado-Geral da Uniao, atraves de Despacho s/n° de 16/10/08 (uma

vez que essas notas s'ao originkias da prOpria CGU/AGU, destinatkia do presente parecer,

deixa-se de ane-las ou de transcrev&las).

72. 1-3%, portanto, uma aparente contradic -ao entre as conclusO- es colocadas neste

parecer (e no parecer da CONJUR/MJ) e o entendimento anteriormente manifestado pela

AGU/CGU.

73. Ocorre que quando a CGU/AGU analisou o caso, o tema relativo 

expressao "proventos integrais" nao foi diretamente enfrentado. 

74. Com efeito, quando analisou o caso, a CGU/AGU Uäo enfrentou expressamente

o significado e a aplicaeäo da express'aio "proventos integrais", n'ao tendo feito nenhuma

ressalva — nem positiva, nem negativa - quanto a recepeo dessa expressäo em face da nova

redack do art. 40, §3° e §8°, inserida pela EC n° 41/2003.

75. Dai, s.m.j., a possibilidade de se emitir um posicionamento autnomo acerca

desse tema, sem que isso configure violack ao entendimento esposado nas manifestacCies

anteriores da CGU - NOTA	 AGU/JD-2/2008, de 06/10/2008, e NOTA N° AGU/MS-

06/2007, de 31/01/2007.

76. De qualquer forma, fica a CGU alertada para esse fato, qual seja, o fato de que

ja existe uma manifestac'áo da CGU, aprovada pelo Advogado-Geral da Uniao, mas que nada

falou acerca do tema da integralidade de vencimentos. 

77. Inobstante isso, e considerando o posicionamento ora manifestado por esta

CONJUR/MPS (somado a manifestacao da CONJUPJMJ), entende-se e sugere-se que a

CGU revise a NOTA N° AGU/JD-2/2008, de 06/10/2098, bem como a NOTA
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AGU/MS-06/2007, de 31/01/2007, avaliando se e como a expressäo "proventos integrais"

contida na LC n° 51/85 foi recepcionada pela CF/1988 e posteriores emendas.

78. Na oportunidade, a CGU/AGU podera reavaliar tambem outros aspectos

relativos a recepcao (ou nao) da LC	 51/85 pelas EC's n° 20/98, 41/2003 e 47/2005, aspectos

esse que tambem nao foram enfrentados diretamente quando da primeira analise, como por

exemplo a ausencia de previsao de fontes de custeio especificas para a aposentadoria especial;

a aceitacao de tempo de servico nao prestado em atividade estritamente policial; etc. (deixa-se

aqui de se fazer uma analise detalhada de cada um desses temas porque isso fugiria ao ambito

de abrangencia deste parecer; no entanto, caso a CGU entenda pertinente, podera,

oportunamente, formular consulta especifica sobre esses pontos).

IV — CONCLUSC)ES FINAIS:

79. Esta CONJUR/MPS entende nao ser possivel a contagem de tempo ficto para

aposentadoria dos servidores das carreiras policiais federais (adicional de 20% sobre o tempo

de servico prestado sob a egide da Lei 	 3.313/57), por total ausencia de previsao legal para

tanto, e tambem porque isso constituiria violacao as normas do art. 40, §10, CF (com redacao

da EC n° 20/1998) c.c. art. 4° da EC n° 20/1998.

80. Ha precedentes tanto do TCU quanto dos TRF's nessa mesma linha.

81. Esta CONJUR/NIPS tambem entende que a expressao "proventos integrais"

T	 .„0 S1 /52G n%-n (\ fn;	 rNPla	 n° d1 r)(-1M ra9,- rN nela rnial 1-1""n P rabivel

a aplicacao do principio da integralidade (e tambem da paridade) a aposentadoria especial dos

servidores das carreiras policiais, prevista da Lei Complementar n° 51/85, salvo para aqueles

policiais que ja tivessem cumprido todos os requisitos da LC n° 51/85 antes da data de entrada

em vigor da EC n° 41/2003 (direito adquirido e tempus regit actum).
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82. De outro lado, entende-se que um policial tambem podera ser beneficiado com

os institutos da integralidade e da paridade se optar por se aposentar pelas regras de transicao

da EC n° 41/2003 ou da EC 	 47/2005, devendo cumprir, para tanto, as condiOes, regras e

requisitos previstos nas citadas EC's, e nao as regras da LC n° 51/85.

83. Nessa segunda hip6tese, a sua aposentadoria nao sera a aposentadoria especial

da LC n° 51/85, mas sim uma aposentadoria voluntaria comum, prevista nas regras de

transicao da EC n° 41/2003 ou da EC n° 47/2005.

84. Por fim, e especialmente em relacao ao tema da integralidade, alertamos a CGU

para o fato de que a prOpria CGU ja havia se manifestado pela recepcao da LC n° 51/85, tanto

em face da redacao original da CF/1988, quanto em face das Emendas Constitucionais n°

03/1993, 20/1998, 41/2003 e 47/2005 — NOTA N° AGU/JD-2/2008, de 06/10/2008, aprovada

pelo Sr. Consultor-Geral da Uniao em 08/10/08 atraves do Despacho n° 361/2008, e pelo Sr.

Advogado-Geral da Uniao, atraves de Despacho s/n° de 16/10/08.

85. Alertamos, porem, que naquela oportunidade o tema relativo a integralidade

nao foi diretamente enfrentado pela CGU. Dai, portanto, a possibilidade de manifestarmos

posicao especifica neste parecer (tal qual foi feito pela CONJUR do Ministerio da Justica),

sem que isso caracterize violacao ao parecer anterior da CGU/AGU.

86. A partir dessa possivel contradicao, entende-se e sugere-se que a CGU revise a

NOTA N° AGU/JD-2/2008, de 06/10/2008, bem como a NOTA N° AGU/MS-06/2007, de

31/(31/2007,	 s.	 pyprg.Qc, "prnvov!tnc int-Pg7^nic" conticin nn 1,C n° 51/85 foi

recepcionada pela CF/19888 e posteriores emendas.

87. Na oportunidade, a CGU/AGU podera reavaliar tambern outros aspectos

relativos a recepcao (ou nao) da LC n° 51/85 pelas EC's n° 20/98, 41/2003 e 47/2005, aspectos
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esse que tambem nao foram enfrentados diretamente quando da primeira analise, como por

exempio a ausencia de previsao de fontes de custeio especificas para a aposentadoria especial;

a aceitacao de tempo de servico nao prestado em atividade estritamente policial; etc.

88.	 E o parecer, sub censura.

V - PROPOSICk0: 

Diante do exposto, e em resposta ao Memorando n° 027/2010-

DECOR/CGU/AGU, de 28/05/2010, sugere-se a remessa deste PARECER a Consultoria-

Geral da Uniao, acompanhada do PARECER N° 28/2010/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS,

elaborado pela Secretaria de Politicas de Previdencia Social deste MPS.

consideracao superior.

Brasilia, 16 de ijunho de 2010.

GIAMPAOLO GENTILE
Advogado da Uniao

Coordenador de Atos Normativos e Analises Judiciais

De acordo. A consideracao do Senhor Consultor Juridico.

Br2sfla,	 de junho de 2010.

GLEISSON	 AMARAL
Advogado da Uniao

Coordenador-Geral de Oireito Previdenciario
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DESPACHO/CONJUR/MPS/N° 7=-,/ /2010

Aprovo o PARECER/CONJUR/MPS/N° lb7 /2010.

Encaminhe-se a Consultoria-Geral da Uniao , como sugerido.

Brasala,	 de iunho de 2010.

i.--
GUSTAVO KENSHO NAKAJUM

Procurador Federal
Consultor Juridico / MPS
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