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Relatório 
 
  Trata-se de ofício encaminhado pelo ilustre Superintendente da 
Central de Gestão de Recursos Humanos da SEPLAG a propósito do cálculo dos 
proventos dos servidores pela média das contribuições e o posicionamento 
instituído pelas novas legislações estaduais. 
 
  Segundo a Nota Técnica nº 11/06 exarada pela Assessoria Jurídica 
daquela pasta, “a paridade constitucional não pode ser estendida aos servidores 
que se aposentaram pelas regras da Emenda Constitucional nº 41/03 e que 
consequentemente os mesmos não podem ser contemplados pelo 
posicionamento introduzido pelas legislações estaduais e, ainda, que o cálculo 
dos proventos desses servidores deve ser efetuado com base na média das 
contribuições previdenciárias, nos termos da referida Emenda e da Medida 
Provisória nº 167/04, convertida na Lei nº 10887/04”. 
 
  Contudo, o ilustre Superintendente pondera ser necessário sopesar 
que, na simulação dos cálculos dos proventos de alguns servidores, 
considerando o provento inativo normal e por média, antes e após o 
posicionamento, tem-se considerável perda salarial em diversos casos de 
servidores não-posicionados, chegando-se a uma diferença de R$ 1.016,08 (hum 
mil e dezesseis reais e oito centavos), ao que acresce “Diante do exposto solicito 
a manifestação de V.Sa. sobre a situação dos servidores em apreço, uma vez que 
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ao se aplicar o entendimento da Assessoria desta Pasta, deixando de estender aos 
inativos aposentados sob as regras da EC nº 41/03 o posicionamento na carreira, 
haverá grande prejuízo.” 
 
  É o breve relatório. Passo a opinar. 
 

Parecer 
 
  Um exame das mutações constitucionais após 1988 no tocante à 
aposentadoria dos servidores públicos evidencia um sem número de regras que 
sucessivamente alteraram o tratamento de vantagens como direito à paridade e 
integralidade dos inativos, tendo ocorrido supressão de tais direitos em 
determinadas situações, estabelecimento de pressupostos para sua manutenção 
em outras, retorno das garantias para determinadas categorias quando cumpridas 
determinadas condições, além da fixação de limites materiais e temporais. 
 
  No tocante à isonomia/paridade, a atual Constituição Federal, na 
sua redação originária, estendera aos inativos todos os benefícios que fossem 
destinados aos servidores em atividade, quando o então § 4° do artigo 40 assim 
consignava: 
 

 “§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei.” 

 
  A norma constitucional originária havia consagrado a regra da 
paridade, impondo os mesmos critérios de revisão de remuneração dos 
servidores ativos para o reajuste das aposentadorias e pensões. O citado 
dispositivo foi modificado pela EC n° 20/98, a qual alterou a numeração do 
referido parágrafo, passando de § 4° para § 8°, e assim determinou: 
 

“§ 8°. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de 
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
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estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 
concessão da pensão, na forma da lei.”  

 
  A paridade de ativos e inativos, tal como determinada pela redação 
dada pela EC 20 ao § 8º do artigo 40, deixou de ser assegurada em face de 
mudança introduzida pela Emenda Constitucional 41, de 19.12.03. Afetando 
também a integralidade, o valor dos benefícios deixou de ser o último salário da 
ativa. Daí porque a doutrina afirma que o sistema da EC 41 acabou com a 
aposentadoria com proventos integrais. Impôs, ainda, a correção feita na mesma 
data e pelo mesmo índice do reajuste dos servidores da ativa. Com efeito, após a 
mencionada Emenda 41, assegurou-se “o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei” (artigo 40, § 8º da CR).  
 
  Certo é que o aspecto basilar da EC 41, com vigência a partir de 
31.12.03, foi exatamente a alteração do artigo 40, § 8º da CR, com o fim da 
paridade entre ativos e inativos. A partir de então, assegurou-se ao servidor a 
correção dos proventos na mesma periodicidade e índices aplicados aos 
vencimentos dos servidores ativos, de modo a preservar o valor real do benefício 
previdenciário. Não mais se reconheceu a exigibilidade de isonomia entre ativos 
e inativos, donde se conclui vedada a equiparação automática dos últimos com 
servidores em atividade, relativamente a benefícios posteriores à aposentação, 
principalmente quando decorrentes da reestruturação de carreiras. 
 
  Também o cálculo dos proventos foi alterado como bem elucida 
José dos Santos Carvalho Filho: 
 

“O critério para o cálculo dos proventos foi alterado pela 
EC 41. Primeiramente, deverá atender-se ao art. 40, §§ 3º e 
17, da CF, vale dizer, o cálculo será estabelecido conforme 
o que a lei estabelecer. Depois, terá redução de proventos: 
para cada ano antecipado em relação aos limites normais de 
idade (60 e 55 anos), o servidor terá seus proventos 
reduzidos em: a) 3,5%, se cumprir os requisitos para 
aposentadoria até 31.12.2005; b) 5%, se vier a cumpri-los 
após 01.01.2006. Não haverá, pois, direito a proventos 
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integrais.” (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., Rio 
de Janeiro, Lumen, 2006, p. 585) 

 
  Nesse contexto, quem cumprira os requisitos para aposentadoria 
anteriormente manteve direito adquirido à inatividade nos termos em que 
deferida pelas regras precedentes, incluindo-se aquelas normas que garantiam 
até então integralidade e isonomia. Caso contrário, algumas regras de transição 
foram previstas em relação aos servidores que pretendam aposentadoria 
voluntária. Aqueles servidores que não satisfaçam os requisitos fixados nas 
regras de transição como condição das vantagens excepcionalmente mantidas, 
passam a se submeter ao novo regime com o fim da paridade e nova forma de 
cálculo dos proventos. 
 
  Cumpre esclarecer que a Emenda Constitucional nº 41/03 e a 
Emenda Constitucional nº 47/05 não estabeleceram regras de transição para a 
aposentadoria por invalidez ou compulsória. Assim sendo, se o servidor tornar-
se inválido ou completar 70 (setenta) anos, não tem em seu favor estabelecidos 
quaisquer pressupostos que, atendidos, possam levar ao deferimento de paridade 
ou integralidade. Cabe, aqui, a observância do § 8º do artigo 40 que, após a 
Emenda Constitucional nº 41 passou a assegurar somente o reajustamento do 
benefício capaz de lhe preservar o valor real, conforme estabelecido em lei. 
 
  As regras de transição foram estabelecidas para a hipótese de 
aposentadoria voluntária, sendo possível distinguir tais normas em dois grupos, 
considerando-se os seus destinatários: a) as regras de transição fixadas em favor 
daqueles que ingressaram até 16.12.98 (data da publicação da Emenda 
Constitucional 20) e b) regras de transição instituídas para aqueles que 
ingressaram até 31.12.03 (data da publicação da Emenda Constitucional 41). 
 
  Para o primeiro grupo – aqueles que ingressaram até a EC nº 20/03 
(16.12.98) – identificam-se as seguintes regras: 
  a) o art. 3º da EC 20/98 que assegurou paridade e integralidade aos 
servidores que cumpriram os requisitos para a obtenção da aposentadoria até 
16.12.98; 
  b) o art. 2º da EC 41 que excluiu a paridade e a integralidade, 
reservando abono de permanência àquele que ingressou em cargo efetivo da 
Administração até 31.12.03 e que opte por permanecer em atividade, observadas 
as condições do “caput” do artigo 2º, incisos e parágrafos; 
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  c) o art. 3º da EC 41 que garantiu paridade e integralidade aos 
servidores que tenham cumprido até 31.12.03 os critérios previstos na legislação 
vigente à época em que atendidos os requisitos para sua aposentadoria; 
  d) o art. 6º da EC 41 que reconheceu integralidade àqueles que 
cumpriram os requisitos dos seus incisos, determinando que os proventos 
integrais “corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria” , sendo certo que o art. 2º da EC 47, com 
eficácia retroativa à EC 41, estendeu-lhes expressamente o direito à paridade 
consagrado no art. 7º da EC 41; 
  e) art. 3º da EC 47/05 que assegurou a integralidade se atendidos os 
requisitos dos seus incisos, sendo que o parágrafo único deste dispositivo 
consagrou em favor de tais servidores o direito à paridade previsto no art. 7º da 
EC 41; 
 
  Para o segundo grupo – aqueles que ingressaram até a EC nº 41/03 
(31.12.03) – incidem as seguintes regras: 
  a) art. 3º da EC 41/03 que assegurou àqueles que, até 31.12.03, 
cumpriram os requisitos para obtenção dos benefícios de aposentadoria, 
integralidade e paridade conforme os critérios da legislação vigente, ao que 
acrescentou o § 1º a previsão de abono de permanência caso o servidor “opte por 
permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria 
voluntária”, cumpridos determinados requisitos; 
  b) art. 6º da EC 41/03 que reconheceu direito à integralidade 
(proventos correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se aposentar, na forma da lei) se cumpridos os requisitos dos 
seus incisos, sendo certo que o art. 2º da EC 47, com eficácia retroativa à EC 41, 
estendeu-lhes expressamente o direito à paridade consagrado no art. 7º da EC 
41.   
 
  Certo é que a Emenda Constitucional nº 47 na concessão de 
vantagens como a paridade retroagiu à data da Emenda Constitucional nº 41. 
Assim, pode ocorrer de um determinado servidor, que se aposentou após a EC 
41 e antes da publicação da EC 47, sem fazer jus à paridade, passe a ter direito a 
esse benefício por força das prescrições da Emenda Constitucional 47, a qual 
produziu efeitos retroativos. Afirma José dos Santos Carvalho Filho: 
 

“A EC nº 47/2005 instituiu nova regra para os servidores 
que tenham ingressado no serviço público até 16.12.98 (art. 
3º). Segundo o novo dispositivo, tais servidores poderão 
aposentar-se com proventos integrais, desde que preencham, 
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cumulativamente, as seguintes condições: 1º) trinta e cinco 
anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher; 
2º) vinte e cinco anos de efetivo exercício do serviço 
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em 
que se der a aposentadoria; 3ª) idade mínima resultante da 
redução, relativamente aos limites normais previstos no art. 
40 (60 e 55 anos, respectivamente, para o homem e para a 
mulher), de um ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder o período normal de 35 ou de 30 anos, 
respectivamente, para o homem e para a mulher. De 
qualquer modo, a norma faz a ressalva de que esses 
servidores podem optar pelas normas do art. 40 da CF ou 
dos arts. 2º e 6º, da EC 41/2003. 
Para esses servidores, a inovação estendeu-se também ao 
critério de revisão dos proventos (art. 3º, parágr. Único, da 
EC 47/2005): aplicar-se-á no caso o art. 7º da EC 41/2003, 
que prevê a revisão integral dos proventos ou o também 
conhecido regime da paridade integral. Assim, haverá a 
revisão não só quando houver aumento da remuneração dos 
servidores ativos, como também quando houver benefícios 
ou vantagens concedidos posteriormente à inatividade, 
inclusive quando decorrentes de transformação ou 
reclassificação do cargo que originou a aposentadoria.” 
(Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., Rio de Janeiro, 
Lumen, 2006, p. 585)  

 
   Ainda esclarece o ilustre doutrinador a propósito da revisão 
dos proventos conforme as regras da EC 41 e da EC 47:  
 

“Quanto à revisão de proventos, dispunha o art. 6º, 
parágrafo único, da EC 41/2003, que deveria ocorrer na 
mesma proporção e na mesma data em que se modificasse a 
remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei.1 
A EC nº 47/2005, todavia, revogou o citado art. 6º, 
parágrafo único, da EC 41/2003, e, em seu art. 2º, assegurou 
a esses servidores o direito à revisão integral (ou regime de 
paridade): os proventos de aposentadoria e as pensões serão 

                                                           
1 Nota 252 do livro: A norma espelhava critério um pouco mais favorável do que fora o previsto no art. 40, § 8º 
da CR, aplicável ao regime previdenciário novo, e isso porque pelo menos vinculava a revisão dos proventos à 
elevação remuneratória dos servidores em atividade. 
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revistos na mesma proporção e na mesma data em que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo-lhes estendidos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos àqueles servidores, ainda que 
decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo 
ou função que serviu de base para a aposentadoria ou 
pensão. Passaram, então, tais servidores ao regime da 
paridade integral.” (Manual de Direito Administrativo, 15ª 
ed., Rio de Janeiro, Lumen, 2006, p. 586)  

 
  Destarte, a Emenda Constitucional 47 que restabeleceu a paridade 
ao revogar o artigo 6º, parágrafo único da Emenda Constitucional 41, com 
efeitos retroativos a 01.01.04, teve a intenção de minimizar os efeitos da EC 41. 
Os efeitos da EC 47 retroagem à vigência da EC 41, quando atendidos os 
requisitos nela exigidos nas regras de transição pertinentes à paridade e 
integralidade. Aqueles servidores que não cumprirem os requisitos fixados não 
terão direito à paridade prevista no art. 2º da EC 47, excluídas inclusive 
quaisquer vantagens decorrentes de reorganização, reclassificação e outras 
vantagens, concedidas aos ocupantes de cargos efetivos na atividade.  
 
  Observe-se a propósito a lição de Antônio Augusto de Queiroz: 
 

“7. Como fica a paridade? 
            Com a promulgação da E.C 47 (PEC Paralela), todos 
os servidores que se aposentarem integralmente, seja pelas 
exigências da E.C 41/03 (60 anos de idade, 35 de 
contribuição, 20 anos de serviço público para homem e 55 
de idade, 30 de contribuição e 20 de serviço público para 
mulher), seja pelas regras de transição, terá direito à 
paridade plena. 
            A regra de transição da E.C 47 (PEC Paralela) 
possibilita a paridade plena a todos os servidores que 
ingressaram no serviço público até sua promulgação 
(5/07/2005), em duas hipóteses: 
            I) Quando, cumulativamente, atenderem às 
exigências da E.C 41/03: a) 35 anos de contribuição, se 
homem, e 30 anos, se mulher, b) 20 anos de efetivo 
exercício no serviço público, c) dez anos de carreira e cinco 
no cargo, e d) idade mínima respectivamente de 60 anos, 
homem, e 55, mulher. Os requisitos de idade e tempo de 
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contribuição serão reduzidos em cinco anos quando o 
servidor for professor do ensino médio, fundamental e 
infantil. 
            II) Quando, nos termo da E.C 47/05, com menos de 
60 anos de idade, se homem, ou menos de 55, se mulher, 
cumprirem, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 
mais de 35 anos de contribuição, se homem, e mais de 30 
anos de contribuição, se mulher, b) 25 anos de efetivo 
exercício no serviço público, 15 na carreira e cinco no 
cargo. Neste caso, cada ano que exceder no tempo de 
contribuição, o servidor poderá reduzir um ano na idade 
mínima.” (QUEIROZ, Antônio Augusto de. Reforma da 
Previdência em perguntas e respostas . Jus Navigandi, 
Teresina, ano 9, n. 824, 5 out. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7387>. 
Acesso em: 26 nov. 2006) 

 
  Pode-se afirmar que não se aplica a paridade, após a EC 41/03 e 
considerando os termos da EC 47/05, nas seguintes hipóteses: aposentadoria por 
invalidez, aposentadoria compulsória e aposentadoria voluntária com base no 
art. 40 da CR ou no art. 2º da EC 41/03. Nestes casos, ensina José dos Santos 
Carvalho Filho, a revisão dos proventos “observará a mesma regra prevista no 
art. 40, § 8º, da CF, como consigna o art. 2º, § 6º, da EC 41/98. Significa, pois, 
que à lei caberá estabelecer os critérios de revisão, não mais se aplicando a 
ampla revisão anteriormente assegurada, que alcançava todos os aumentos da 
categoria e até a reclassificação e transformação posteriores dos cargos em que 
se deu a aposentadoria.” (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., Rio de 
Janeiro, Lumen, 2006, p. 586) 
 
  O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou, ao julgar a 
Apelação Cível nº 1.0024.05.700272-7/001 que “a paridade remuneratória 
anteriormente assegurada pelo art. 40, § 8º, da Carta Federal não mais existe à 
vista da alteração do respectivo texto, trazida pela Emenda nº 41/03, a assegurar 
o reajustamento do benefício, para lhe preservar, em caráter permanente, o valor 
real conforme critérios estabelecidos em lei.” (rel. Des. Maciel Pereira, 3ª 
Câmara Cível do TJMG, DJMG de 20.10.06) 
 
  No mesmo sentido elucidam os atualizadores da obra do professor 
Hely Lopes Meirelles: 
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 “O reajustamento desses benefícios é assegurado pelo § 8º 
do art. 40, na redação da EC 41/2003, para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei. (...) De qualquer forma, é certo que a 
isonomia entre os inativos e pensionistas em face dos 
servidores da ativa não mais é garantida pela Carta.” 
(Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., SP, Malheiros, 
2005, p. 442) 

 
  Quanto ao cálculo dos proventos de aposentadoria daqueles não 
beneficiados com a integralidade, será considerada a média das suas 
remunerações, utilizadas como base para as contrições do servidor aos regimes 
de previdência a este vinculado. Afinal, com o fim da integralidade, ocorreu a 
perda do direito de o servidor se aposentar com o valor total da última 
remuneração. O valor de seus proventos calcular-se-á com base no seu passado 
contributivo, levando em conta, inclusive a remuneração para o Regime Geral 
de Previdência. A Lei 10.887, de 18.06.04, resultado da conversão da MP 167, 
explicita que o valor dos proventos será obtido com base em média aritmética 
simples das remunerações do RPPS e RGPS (art. 1º). Segundo Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 
 

“A base de cálculo dos proventos da aposentadoria tanto 
como das pensões são as remunerações que serviram de 
referência para as contribuições que o servidor haja efetuado 
ao longo de sua vida funciona (art. 40, § 3º). A lei que as 
regula é a de n. 10.887, de 18.6.2004. 
Assim, quando se diz que os proventos serão integrais, isto 
não significa – como ocorria no passado – que 
corresponderão à integralidade dos vencimentos mensais 
que percebia na atividade ao se aposentar. Significa – isto, 
sim – que corresponderão ao montante dos valores que 
serviram de base de cálculo de sua contribuição 
previdenciária, apurada ao longo de toda sua vida 
funcional (art. 40, § 17), porém tendo a garantia de um 
determinado piso, calculado da forma seguinte: até o limite 
máximo dos benefícios previstos para o regime geral de 
previdência (R$ 2.668,15, desde 1º de maio de 2005), a 
aposentadoria nunca poderá ser inferior ao que o servidor 
percebia no cargo em que se aposentou. Se o servidor 
percebia mais do que isto no cargo em que se aposentou, a 



 10 

este valor (R$ 2.668,15) serão acrescidos 70% da diferença 
entre tal montante e os vencimentos que lhe correspondiam 
naquele cargo.” (Curso de Direito Administrativo, 20ª ed., 
SP, Malheiros, 2006, p. 269-270) 

 
  Confira-se, na mesma linha de raciocínio, o magistério de José 
Maria Pinheiro Madeira: 
 

“Em relação às alterações trazidas pela EC nº 41/03, 
registre-se que substancial mudança se inseriu à forma de 
cálculo dos benefícios de aposentadoria e pensão dos 
servidores públicos, estipulados nos §§ 2º e 3º do art. 40 da 
CF/88. Desta feita, os proventos de aposentadoria 
percebidos pelo servidor publico não mais se equipararão à 
totalidade da remuneração na atividade, conforme era 
prescrito antes da Reforma. 
Com efeito, não há mais que se falar em proventos de 
aposentadoria de servidor público equivalente à totalidade 
do quantum remuneratório percebido na atividade, passando 
o cálculo da aposentadoria a ser baseado no cômputo das 
contribuições efetivamente recolhidas à Previdência Social, 
durante a sua vida laboral, tanto no regime geral quanto no 
regime próprio (arts. 201 e 40 da Constituição Federal).” 
(Servidor Público na Atualidade. 3ª ed., Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2005, p. 358) 

 
  Destarte, aquelas situações dos servidores inativos não 
contempladas em normas transitórias enquadram-se: a) na regra do cálculo dos 
proventos com base na média da remuneração sobre a qual incidiu a 
contribuição previdenciária; b) na regra da simples atualização dos proventos 
pelo sistema de reajustamento, excluídas modificações decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria.  
 
  Neste último caso, esclarece Sonia Maria Gonçalves Carvalho que 
“Com o fim da paridade entre ativos e inativos, os benefícios dos novos 
servidores já não acompanharão o reajuste dos salários dos servidores ativos. 
Seus proventos serão corrigidos pela inflação”, sendo que “os que se 
enquadrarem nas regras de proventos pela média de contribuições também terão 
correção pelos índices da inflação, como definição em lei complementar.” (O 
Servidor Público e As Reformas da Previdência, RJ, Lumen Juris, 2005, p. 37). 
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  O valor real dos benefícios previdenciários é preservado de acordo 
com os critérios fixados em lei, não mais havendo relação direta entre os 
benefícios a serem auferidos e os valores percebidos na respectiva carreira à 
qual o servidor pertencia. Aplicar-se-á o mecanismo de reajustes periódicos das 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos. No plano infraconstitucional, 
a matéria encontra-se regulamentada no art. 15 da Lei Federal nº 10.887/04:  
 

“Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que 
tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma 
data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral 
de previdência social.” 

 
  O transcrito dispositivo prevê a data do reajuste, sem mencionar o 
índice a ser observado. Considerando-se a autonomia política e administrativa 
dos Estados-Membros e dos Municípios, é lícito a tais entes federativos 
normatizar a matéria, devendo-se observar que a Súmula 681 do STF estabelece 
que “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores 
estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
 
  Este já era o entendimento defendido doutrinariamente, conforme 
se denota da obra de autoria de Eduardo Rocha Dias e José Leandro Monteiro de 
Macedo: 
 

“Verifica-se que o legislador reformador de 2003 extinguiu 
com o critério da paridade e não estabeleceu nenhum outro 
critério objetivo em sua substituição. Apenas determinou a 
diretriz, a ser seguida pelo legislador, da preservação 
permanente do valor real dos benefícios. Os benefícios 
deverão ser periodicamente reajustados de modo a que 
mantenham permanentemente o seu poder real de compra, 
conforme critérios definidos em lei. Nesta matéria não cabe 
norma geral a cargo da União Federal, visto que os reajustes 
ocorrerão de acordo com as realidades inflacionárias locais 
de cada ente federado.” (Nova Previdência Social do 
Servidor Público, 2ª ed., São Paulo, ed. Método, 2006, p. 
141) 

 
  Destarte, se ausente a paridade vencimental dos aposentados com o 
servidores ativos nos casos em que não incide regra de transição em sentido 
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contrário, não existe mais o repasse automático para os inativos de ganhos 
auferidos pelos servidores ativos em razão de reestruturação de carreira. Em 
primeiro plano, insta reiterar a autonomia dos Estados-Membros para editar os 
índices de reajuste específicos para os aposentados. Outrossim, a reeestruturação 
de carreiras tem por objetivo organizar, de modo mais eficiente, a estrutura da 
Administração Pública, não implicando redução de ganhos dos servidores 
públicos inativos. 
 
  Afinal, a partir da EC 41, os servidores aposentados tiveram 
assegurado que será definido em lei específica na mesma data dos reajustes dos 
benefícios do Regime Geral da Previdência Social, excluída a garantia 
constitucional da paridade com os ativos. Assim sendo, o reajustamento deve ser 
tratado por legislação específica local que assegure, em caráter permanente, o 
valor real dos benefícios. 
 
  José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar do art. 40, § 8º com a 
redação da EC 41/03, esclarece: 
 

“Nos termos do dispositivo, é fácil notar que o único 
compromisso firmado pela Carta foi o de preservar o valor 
real dos benefícios. Mas o reajustamento com essa 
finalidade terá critérios a serem adotados pelo legislador, a 
quem foi delegada essa especial competência. É imperioso 
reconhecer que nem sempre se poderá identificar qual será o 
‘valor real’ do benefício para fins de reajuste, e esse fato 
enche de temores os futuros aposentados e pensionistas, 
que, na verdade, ficarão à mercê dos critérios que a lei 
estabelecer. 
Não há dúvida, porém, de que o Constituinte abandonou a 
garantia que anteriormente dispensava a aposentados e 
pensionistas, no sentido de que os benefícios fossem 
suscetíveis de revisão, na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que fossem revistos os vencimentos dos 
servidores em atividade. O direito à revisão alcançava, 
inclusive, os benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores, mesmo que decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou da função em 
que se dera a aposentadoria ou que servira de referência 
para a concessão da pensão. 
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Nos termos atuais do art. 40, § 8º, da CF, poderá a lei não 
garantir a revisão de proventos e pensões com os mesmos 
índices ou na mesma ocasião em que é revista a 
remuneração dos servidores ativos. Possível será, ainda que, 
a lei não estenda a revisão a fatos administrativos que, 
posteriores à concessão dos benefícios, tenham provocado 
melhoria funcional para os servidores em atividade. (...) 
O citado dispositivo – é oportuno assinalar – somente será 
aplicável aos servidores que tiverem ingressado no serviço 
público após a EC 41, publicada no DOU de 31/12/2003. 
Em conseqüência, não incide o mandamento sobre: 1º) os 
servidores que tenham ingressado no serviço público 
anteriormente à EC 41; 2º) os aposentados e pensionistas 
que, antes da publicação da referida Emenda, já vinham 
fruindo regularmente seus benefícios (art. 7º, EC 41/2003). 
Tais pessoas, no entanto, se incluem no campo das situações 
transitórias, que, como já informamos, serão analisadas 
adiante no respectivo tópico.” (Manual de Direito 
Administrativo, 15ª ed., Rio de Janeiro, Lumen, 2006, p. 
576) 

 
  Não são isoladas as decisões segundo as quais, na hipótese de 
reestruturação de carreiras com reenquadramento dos servidores ativos em novo 
plano, não há direito adquirido de o servidor que se inativou no último padrão 
do plano antigo enquadrar-se, automaticamente, no grau mais elevado da nova 
carreira. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado: 
 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. 
ENQUADRAMENTO EM NOVO PLANO DE CARREIRA. 
IMPOSSILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE 
DIREITOS ADQUIRIDOS. 
- CONFORME PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA, NÃO HÁ QUE SE 
FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. 
ASSIM, O FATO DE A LEI LOCAL N. 3.318/2004 TER 
REAJUSTADO AS REMUNERAÇÕES DA CARREIRA A QUE 
PERTENCE A APELANTE, NÃO LHE CONFERE DIREITO 
ADQUIRIDO AO REENQUADRAMENTO EM ÚLTIMO NÍVEL 
DE REFERÊNCIA SÓ PELO FATO DE TER SE APOSENTADO 
EM FINAL DE CARREIRA.” (Apelação Cível 20050110291954-
DF, Acórdão nº 236335, rel. Des. Otávio Augusto, 6ª Turma 
Cível do TJDF, DJU de 16.02.06 p. 116) 
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  Se preservado o “quantum” devido ao servidor nos termos em que 
fixado no ordenamento, não há que se falar em ofensa a direito do servidor, 
mormente se, quando da reestruturação dos quadros da Administração, foi 
exercida a discricionariedade administrativa buscando a melhor adequação ao 
funcionamento eficaz do Estado. Em outras palavras, se o inativo não sofreu 
redução dos proventos que lhe são devidos nos termos em que prevê a 
Constituição, assegurado o direito ao reajustamento previsto na EC 41, ausente 
qualquer vício capaz de comprometer a juridicidade do comportamento estatal. 
 
  O Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem, recentemente, 
decidindo que: 
 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO.  REESTRUTURAÇÃO 
DA CARREIRA. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO.  
REENQUADRAMENTO NO MAIS ALTO NÍVEL DO NOVO 
PLANO. IMPOSSIBILIDADE.  REDUÇÃO DE PROVENTOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  
1. A paridade entre servidores ativos e inativos, com a 
edição da Emenda Constitucional 41, de 19.12.2003, que 
alterou o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, deixou 
de ser garantia constitucional, para apenas preservar o 
direito de o inativo não sofrer qualquer redução em seus 
proventos, que serão corrigidos a mesma periodicidade e 
índices aplicados aos vencimentos dos que estão em 
atividade.  
2. A reestruturação do serviço, com a edição do novo plano 
de carreira para melhor adequar o serviço ao servidor e ao 
interesse do Estado, desde que respeitados os princípios 
constitucionais da impessoalidade, legalidade e 
irredutibilidade de vencimentos, constitui lícita atividade 
administrativa que não enseja revisão judicial. 
3. Não havendo diminuição de proventos ou qualquer 
prejuízo para o servidor que se encontra na inatividade, o 
direito dele permanecer em determinado nível no novo 
plano de carreira é relativo, posto que está a cargo da 
Administração estabelecer os critérios de acesso e modo de 
alcançá-lo, não se podendo falar em afetação à segurança 
jurídica e, muito menos, em direito adquirido. 
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4. O servidor jubilado no mais alto nível da carreira, não faz 
jus a posicionar-se no mesmo patamar, quando a Lei 
posterior que reestrutura a carreira, estabelece requisitos 
para a mudança de etapas ou níveis.” (Apelação Cível nº 
2005.01.1.039238-8, rel. Des. João Batista Teixeira, 6ª 
Turma Cível do TJDF, julgada em 17.06.06) 

 
  Irrepreensível, ainda, o acórdão assim ementado: 
 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO DO DF. 
PARIDADE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA (LEI N. 
3.318/04). IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À 
PERMANÊNCIA NO FINAL DA CARREIRA.” 
A FALADA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS 
DEIXOU DE SER GARANTIDA EM RAZÃO DA 
MUDANÇA INTRODUZIDA PELA EC 41 DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2003, QUE ALTEROU O ART. 40 § 8º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTUDO, PRESERVOU-SE 
O DIREITO DE O SERVIDOR INATIVO NÃO SOFRER 
QUALQUER REDUÇÃO EM SEUS PROVENTOS, 
GARANTINDO-SE A SUA CORREÇÃO NA MESMA 
PERIODICIDADE E NOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS 
AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS. 
TRATA-SE DE DISCRICIONARIEDADE, POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO, A ALTERAÇÃO DAS CARREIRAS DE 
SEUS SERVIDORES, DE MODO A MELHOR ADEQUÁ-LAS 
AO FUNCIONAMENTO DO ESTADO, DESDE QUE 
RESPEITADOS OS DOGMAS CONSTITUCIONAIS DA 
IMPESSOALIDADE, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE 
DE VENCIMENTOS. 
NÃO HAVENDO DIMINUIÇÃO DE GANHOS OU 
QUALQUER OUTRO FATOR QUE INDIQUE PREJUÍZO 
PARA O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NA 
INATIVIDADE, O DIREITO DE PERMANECER EM UMA 
DETERMINADA POSIÇÃO, NO NOVO PLANO DE 
CARREIRA, É RELATIVIZADO, EIS QUE FICA A CARGO 
DA ADMINISTRAÇÃO ESTABELECER OS CRITÉRIOS DE 
ASCENSÃO FUNCIONAL E O MODO DE ALCANÇÁ-LA, 
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM 
OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. 
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ESTANDO O SERVIDOR EM FINAL DE CARREIRA, 
QUANDO DA APOSENTADORIA, NÃO LHE É 
ASSEGURADO O DIREITO DE POSICIONAR-SE NESSE 
MESMO PATAMAR SE A NOVA LEI ESTABELECEU 
REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO, DILATANDO, 
INCLUSIVE, O TEMPO NECESSÁRIO PARA A MUDANÇA 
DE ETAPAS.” (Apelação Cível 2005011011639-DF, Ac. 
236863, rel. Des. Ana Maria Duarte Amarante, 6ª Turma 
Cível do TJDF, DJU de 23.02.06, p. 101) 

 
  Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem advertindo 
para o fato de que a aposentadoria acarreta a paralisação da carreira, não mais 
sendo viável ao inativo fazer uso de faculdades próprias da atividade, motivo 
por que a alteração decorrente da reestruturação administrativa não implica 
repercussão nos proventos: 

 
“EMENTA: ADMINISTRATIVO - DELEGADO 
APOSENTADO - PROMOÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 
23/91 - ART. 40, § 4º, CF/88 (ATUAL § 8º) - 
INAPLICABILIDADE.  1 - A Lei Complementar 23/91 não 
procedeu a qualquer modificação da remuneração dos 
servidores da ativa, ou transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria, a ensejar a 
aplicação do antigo § 4º (atual § 8º) do artigo 40 da CR/88. 
2 - A aposentadoria acarreta a paralisação da carreira, não 
mais sendo viável ao inativo fazer uso de faculdades 
próprias da atividade. 3 - Apelo desprovido” (Apelação 
Cível nº 1.0000.00.316708-7/000, rel. Des. Nilson Reis, 2ª 
Câmara Cível do TJMG, DJMG de 29.08.03) 

 
  O Supremo Tribunal Federal já assentou que, na hipótese de 
reestruturação da carreira, ao inativo não se assegura reenquadramento no 
mesmo padrão em que se encontrava no momento da aposentadoria. 
 

“A Administração Pública, observados os limites ditados 
pela Constituição Federal, atua de modo discricionario ao 
instituir o regime jurídico de seus agentes e ao elaborar 
novos Planos de Carreira, não podendo o servidor a ela 
estatutariamente vinculado invocar direito adquirido para 
reivindicar enquadramento diverso daquele determinado 
pelo Poder Público, com fundamento em norma de caráter 
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legal.” (RE nº 116.683-RJ, rel. Min. Celso de Mello, 1ª 
Turma do STF, RTJ, v. 137, p. 398) 

 
  Não há que invocar direito adquirido dos servidores ao regime 
jurídico anterior à EC 41 em favor daqueles que se aposentaram sob a égide das 
normas desta Emenda, sem se enquadrar em nenhuma regra de transição, uma 
vez que não há direito adquirido frente a regime jurídico previsto em regra de 
estatura constitucional.  
 
  Consoante ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho: 
 

“Com efeito, não há falar em direito adquirido à 
imutabilidade de regime jurídico, como já acentuamos antes 
e tem afirmado a jurisprudência mais autorizada. O regime 
jurídico, por retratar conjunto de normas gerais, pode ser 
alterado ao alvedrio do legislador. O que não pode é atingir 
o direito adquirido por força do que dispõe o art. 5º, 
XXXVI, da CF. Mas, para que haja o direito adquirido, 
cumpre que todos os elementos que compõem o suporte 
fático do direito previsto na lei tenham sido preenchidos 
pelo titular; sem isso, teremos ainda a expectativa de 
consumação do direito.” (Manual de Direito Administrativo, 
15ª ed., Rio de Janeiro, Lumen, 2006, p. 580) 

 
  Ademais, é posicionamento clássico e pacífico no STF o de que que 
“ESTA CORTE TEM DECIDIDO, INUMERAS VEZES, QUE O FUNCIONÁRIO 
TEM DIREITO ADQUIRIDO A, QUANDO APOSENTAR-SE, VER OS SEUS 
PROVENTOS CALCULADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE AO TEMPO EM QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSARIOS 
PARA A APOSENTADORIA, MAS NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO AO 
REGIME JURÍDICO QUE FOI OBSERVADO PARA O CALCULO DO 
MONTANTE DOS PROVENTOS QUANDO DA APOSENTADORIA, O QUE 
IMPLICA DIZER QUE, MANTIDO ESSE QUANTUM, TAL REGIME PODE SER 
MODIFICADO PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR” (RE nº 92.638, rel. Min 
Moreira Alves, 2ª Turma do STF, DJU de 12.08.80, p. 5.790). 
 
  Especificamente no tocante à reestruturação de carreiras levada a 
efeito em Minas Gerais, importa frisar a ausência de legislação ordinária 
estadual autorizativa da equiparação entre aposentados e servidores ativos, 
donde resulta clara a impossibilidade de se reconhecer a paridade entre os 
mesmos, sob pena de contrariedade também ao texto constitucional. Se ausente 
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regra de transição assentada na Constituição que conceda aos inativos um dado 
benefício isonômico, sendo os proventos calculados pela média sem outorga 
direito a paridade nos termos da CR, tem-se clara a desvinculação de ativos e 
aposentados, afigurando-se incabível a extensão de paridade quando admitido 
somente reajuste conforme lei específica mineira para preservar o valor real do 
seu benefício.  
 
  Ocorrido o reenquadramento de servidores ativos sem automático 
atingimento dos inativos não abrangidos em regras de transição da Constituição 
da República expressas nesse sentido, não há que se falar em violação dos 
princípios constitucionais da isonomia, do direito adquirido e da segurança das 
relações jurídicas. Em idêntico sentido, a orientação dos Tribunais Superiores. 
 

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS APOSENTADOS. REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. REENQUADRAMENTO. RESPEITO 
AO VALOR VENCIMENTAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA 
DE DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NO FINAL 
DA CARREIRA.  
Conforme remansosa jurisprudência, não há falar-se em 
direito adquirido a regime jurídico. Ao proceder a referida 
reestruturação, a Administração respeitou os valores 
percebidos pelos respectivos servidores aposentados, ainda 
que não os tenha incluído no final da carreira, na condição 
de suas aposentadorias.  
Recurso desprovido.” (ROMS nº 9955-SC, rel. Min. José 
Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma do STJ, DJU de 17.04.00, p. 
71).  

 
  Não é outra a orientação dos demais Pretórios: 
 

“APELAÇÃO CÍVEL – LEI DISTRITAL Nº 3.318/2004 – 
NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
DO DISTRITO FEDERAL – REESTRUTURAÇÃO – 
PROFESSORA APOSENTADA – PEDIDO DE 
REENQUADRAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. 1 – 
Verificando-se que o novo Plano de Carreira do Magistério 
Público do Distrito Federal, instituído pela Administração 
Local, por meio da Lei Distrital nº 3.318/2004, não causou 
qualquer prejuízo ao servidor inativo, porquanto o 
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reenquadramento não implicou em redução dos proventos, 
incabível o pedido de enquadramento na nova classificação 
em posição equivalente à que ocupava quando de sua 
aposentadoria. 2 – Recurso improvido” (Apelação Cível nº 
2004.01.1.125835-0, Acórdão 243638, rel. Des. Vasquez 
Cruxên, 3ª Turma do TJDF, DJU de 16.05.06) 

 
  Ao Estado é lícito reestruturar os quadros dos seus servidores, 
conforme a conveniência e oportunidade técnica e administrativa presente na 
espécie, devendo-se assegurar aos inativos somente o cálculo dos seus proventos 
conforme as normas constitucionais de regência, vedada a redução ou supressão 
de qualquer parcela decorrente do ordenamento incidente na espécie. 
Inadmissível estender aos aposentados direitos excluídos por reformas 
constitucionais. 
 
  Irrepreensível, por conseguinte, o entendimento exarado no Parecer 
SEPLAG/AJA nº 1978/06: 
 

“Destarte, ainda que o legislador estadual, ao instituir os 
planos de carreira do Poder Executivo, tenha tratado 
indistintamente ativos e inativos, sem ressalvar aqueles 
servidores aposentados sob as regras da Emenda nº 41, de 
2003, não cabe à Administração, a pretexto de aplicação 
da norma estadual, estender a paridade aqueles que não 
foram expressamente agraciados pelo constituinte 
reformador. 
(...) 
Em que pese o posicionamento de todos os aposentados nas 
novas tabelas, conforme relata a Diretoria Central de 
Contagem de Tempo e Aposentadoria, tem-se que 
inalterável a situação funcional daqueles servidores que 
implementaram os requisitos para concessão da 
aposentadoria já sob a vigência da Medida Provisória nº 
167, de 20 de fevereiro de 2004, devendo a taxação dos 
proventos de aposentadoria ser feita conforme o novo 
regramento previdenciário introduzido pela Emenda nº 41, 
de 2003, sendo aplicável, pois, a média das contribuições 
previdenciárias.” 
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  Mesmo se se considerar, “ad argumentandum”, terem sido 
realizados materialmente determinados enquadramentos e pagamentos a maior 
na Administração Pública local fora dos termos em que admite o ordenamento 
constitucional, não se pode com base em tais circunstâncias administrativas 
viciadas pretender vê-las definitivamente estabilizadas na esfera jurídica. Além 
do impedimento que resulta do princípio da legalidade e da autotutela 
administrativa, não ocorreu decadência do dever de a Administração rever atos 
com vício de conteúdo insanável, porquanto inconstitucional. 
 
  Portanto, cabe à Administração Pública controlar a legalidade do 
cálculos dos proventos pagos aos servidores inativos que não possuem direito à 
paridade e, conseqüentemente, não fazem jus à repercussão remuneratória da 
reestruturação de carreiras. Para tanto, é imprescindível seja outorgada ampla 
defesa e contraditório a todos os aposentados que podem vir a sofrer redução em 
seus proventos após levado a efeito o referido controle de juridicidade, o que 
impõe sejam iniciados procedimentos administrativos no qual sejam 
concretizadas as mencionadas garantias constitucionais. 
 
  Não se ignora os graves efeitos patrimoniais que poderão sofrer os 
servidores inativos estaduais não beneficiados por regras constitucionais de 
transição, nem mesmo as dificuldades pessoais que infelizmente daí decorrerão. 
A despeito da solidariedade que nos impõe a todos como seres humanos 
membros de uma mesma comunidade, é incabível ignorar graves 
inconstitucionalidades administrativas aptas a comprometer a observância de 
princípios basilares do Direito Público como a legalidade, supremacia do 
interesse público, moralidade e boa-fé objetiva. Entendimento em sentido 
contrário instalaria o arbítrio apto a corroer as bases do Estado Democrático de 
Direito Brasileiro. 
 
  Considerando-se a ausência de norma estadual específica que 
estabeleça o índice de reajustamento dos proventos dos aposentados atingidos 
pelo fim da paridade decorrente da Emenda Constitucional nº 41, tem-se 
entendido, a despeito da súmula 681 do STF, incidente os índices aplicados aos 
beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, conforme fixou o Parecer 
SEPLAG/AJA nº 1978, “in verbis”: 
 

“Por fim, ressalte-se que este Estado ainda não fixou seu 
índice de reajustamento, como bem aventou a Diretoria 
Central de Contagem de Tempo e Aposentadoria, sendo 
aplicável o índice definido para o regime geral, conforme 
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previsão do art. 65, parágrafo único, da Orientação 
Normativa SPS nº 03, de 13 de agosto de 2004: 
‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que 
tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados 
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na 
mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do 
RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei 
pelo ente federativo. 
Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de 
reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos 
mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’”. (grifos 
no original) 

 
 

Conclusão 
 
  Pelas razões expostas, entende-se irrepreensível a conclusão do 
Parecer SEPLAG/AJA nº 1978 no sentido de que não pode a Administração 
Estadual, a pretexto de posicionar o servidor aposentado conforme seu 
paradigma da ativa, estender a paridade àqueles não beneficiados em regras de 
transição decorrentes do poder constituinte reformador. Impõe-se o controle de 
legalidade dos comportamentos materiais em sentido contrário, sendo imperioso 
assegurar, em processo administrativo prévio, ampla defesa e contraditório aos 
aposentados que podem vir a sofrer redução no valor dos proventos pagos, de 
forma indevida, a maior, após a reestruturação de carreiras do Estado. 
 
  À superior consideração. 
 
  Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2007. 
 
  Raquel Melo Urbano de Carvalho 
      Procuradora do Estado 
       MASP 598.213-7 - OAB/MG 63.612 
 


