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TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À INICIATIVA 
PRIVADA E OUTROS ENTES POLÍTICOS, PARA 
FINS DE OBTENÇÃO DE ADICIONAIS 
QÜINQÜENAIS, ANTERIOR À VIGÊNCIA DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 9, DE 14.6.93. 
CONSIDERAÇÕES FEITAS PELA CHEFIA DA 
POLÍCIA CIVIL, OBJETIVANDO 
REFORMULAÇÃO DE PARECER DESTA CASA, 
BEM COMO A ADOÇÃO DE NOVO 
POSICIONAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 
 

RELATÓRIO 
 

 O ilustre Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
encaminha a esta Casa Parecer n. 001/05, emitido pela Superintendência de 
Planejamento, Gestão e Finanças, versando sobre averbação de tempo de 
serviço, para fins de aposentadoria e concessão de adicionais (qüinqüênios), 
solicitando reconsideração do Parecer n. 12.540/PGE, de 04.02.2002. 
 
 Informa aquela Superintendência a existência de vários Mandados 
de Segurança, devido a retificações de qüinqüênios de servidores, as quais 
geram débitos para eles. Assegura que as decisões do egrégio Conselho de 
Administração de Pessoal e do Poder Judiciário são sempre favoráveis ao 
servidor, fato que demonstra a necessidade de nova postura. 
 
 Em anexo, encaminha Parecer n. 001/05/DAPP/AM, de lavra da 
ilustre Delegada de Polícia, dra. Ana Maria Ribeiro Vieira. 
 
 Nessa peça, a parecerista aborda as seguintes questões: 
 
 - retificação de qüinqüênios – a Justiça decide favoravelmente ao 
servidor; 
 
 - averbação de tempo de serviço, nos termos da EC n. 9/93 – o 
CAP é favorável ao servidor; 
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 - A SEPLAG não tem mais recorrido das decisões do CAP, 
reconhecendo seu equívoco em negar ao servidor direito de averbação de tempo 
de serviço, anterior à EC n. 9/93; 
 
 - não há silogismo entre as decisões do senhor Governador e da 
Administração; 
 
 - invoca o instituto direito adquirido; entende que a Administração, 
ao corrigir qüinqüênios concedidos, anteriormente, está aplicando a lei 
retroativamente; isto também é válido quando há negativa de averbação de 
tempo de contribuição, anterior à EC n. 9/93. 
 
 - também invoca a aplicação da Lei n. 14.184, de 1º.2.2002, 
reguladora de Processo Administrativo de âmbito geral, art. 65, o qual 
estabelece o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para anulação do ato 
administrativo, a partir da sua prática. Tal artigo representa limitação ao poder 
de autotutela da Administração Pública; 
 
 - ainda que haja erro da Administração, na concessão de um direito, 
não está o servidor sujeito à repetição, se devidos de interpretação de lei ou 
mudança de critério da Administração, quando recebidos de boa-fé; 
 
 - alerta que a aplicação da Súmula n. 473/STF limita o poder de 
autotutela da Administração. A anulação só poderá ocorrer se não se operou a 
decadência; 
 
 - invoca princípios constitucionais: legalidade, eficiência, 
moralidade, ampla defesa e contraditório. 
 
 Por fim, entende que a Administração deva abster-se de retificar ou 
suprimir qüinqüênios concedidos com base na legislação anterior à EC n. 9/93 
(direito adquirido), bem como manter aqueles irregularmente concedidos, cujo 
auferimento tenha sido alcançado pela decadência de suas anulações. 
 

PARECER 
 

 O Parecer n. 12.540, de 4.2.2002, de nossa lavra e objeto de 
solicitação de reconsideração, encontra-se anexo à presente peça. O que nele se 
contém é apenas o estudo de um caso, envolvendo candidatos aprovados para 
provimento de cargos da classe de Agente Fiscal de Tributos Estaduais, em 
12.07.2001, portanto após a vigência da EC n. 03/93, que suprimiu tempo de 
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serviço anterior de outros entes políticos e da iniciativa privada, para fins de 
adicionais qüinqüenais. 
 
 Nada, parece-nos, a ser reconsiderado no Parecer citado. Ainda que 
o servidor já estivesse integrado no Estado, em havendo exoneração e ingresso 
em outro cargo, não há direito aos adicionais em debate, porquanto ocorreu a 
ruptura da vinculação jurídica anterior e constituição de outra, nova, sob o 
império da alteração introduzida ao texto constitucional estadual (art. 36, § 7º). 
 
 Concordamos com a ilustre parecerista que a Administração vem 
reiteradamente negando a averbação de tempo de serviço prestado à iniciativa 
privada para fins de adicionais, fundamentando-se no Despacho Normativo de 
10.11.94, ultrapassado por entendimentos atuais. Deveria ela rever esse antigo 
posicionamento. 
 
 As deliberações do CAP podem ou não ser confirmados em grau de 
recurso ao senhor Governador. Neste caso, a matéria ali contida é examinada 
por esta Advocacia Geral do Estado, à luz da legislação própria, respeitando-se 
o direito adquirido do servidor. O caso concreto é analisado em todas as 
vertentes, questionadas ou não. Até o momento não nos deparamos com 
aplicação retroativa da lei e nem entendemos que isto ocorra quando a 
Administração anula verba qüinqüenal concedida anteriormente. 
 
 Ela se rege pelo princípio da legalidade, cabendo-lhe corrigir 
equívocos, tal como posto na Súmula n. 473/STF e, agora, na Lei Estadual n. 
14.184, de 1º.2.2002, art. 64 e seguintes. 
 
 Entendemos que, como questionado, dois pontos relevantes 
merecem abordagem, quais sejam, a aplicação da Súmula 473/STF e a repetição 
do indébito. 
 
 Diz a Súmula n. 473: 
 

 “A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial.” 
 

A Lei Mineira n. 14.184/2002, na trilha de outras Leis estaduais, a 
respeito do mesmo tema expressa: 
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“Art. 64 - A Administração deve anular seus próprios atos 
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos. 
Art. 65 - O dever da administração de anular ato de que 
decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 
cinco anos contados da data em que foi praticado, salvo 
comprovada má fé. 
§ 1º - Considera-se exercido o dever de anular ato sempre 
que a Administração adotar medida que importe 
discordância dele. 
§ 2º - No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 
decadência será contado da percepção do primeiro 
pagamento. 
Art. 66 – Na hipótese de a decisão não acarretar lesão do 
interesse público nem prejuízo para terceiros, os atos que 
apresentarem defeito sanável serão convalidados pela 
Administração.” 
 

 Estabelece a norma legal, no art. 65, prazo decadencial de 5 (cinco) 
anos, a partir da prática do ato, do qual decorra efeitos favoráveis ao 
destinatário, desde que haja boa-fé. 
 
 O problema da nulidade do ato jurídico sempre foi matéria 
amplamente debatida na doutrina. O prazo para argüição da sua invalidade 
também ofereceu controvérsias. À míngua de texto legal específico, sustentou-
se haver imprescritibilidade do direito da Fazenda opor-se aos seus atos; 
entretanto, pontificou Celso Antônio Bandeira de Mello que “o estado de 
pendência eterna parece-nos incompatível com o objetivo nuclear da ordenação 
jurídica, que é a ordem, a estabilidade”. (Elementos de direito administrativo, 
RT, 2ª ed., p. 156). 
 
 Nas últimas edições de sua obra, rechaçou a doutrina que adotava o 
prazo máximo do direito civil, por aplicação analógica, passando a considerar 
correto o prazo de cinco anos constante de disposições gerais estatuídas em 
regras de Direito Público. 
 
 A jurisprudência caminhou no sentido de abrandar o enunciado da 
Súmula 473, assentando como requisitos para a declaração de nulidade, 
compatibilizando o princípio da autotutela da Administração com a preservação 
da segurança das relações jurídicas, o resguardo da boa-fé e do próprio interesse 
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público: que o ato ilegal cause lesão ao Estado; seja insuscetível de 
convalidação; não tenha servido de fundamento a ato posterior praticado em 
outro plano de competência. (Cf. RMS n. 407-MA, julgado em 07.08.91, rel. 
Min. Gomes de Barros). Citou o relator excerto de monografia da professora 
Weida Zancaner: 
 

“Claro está que o princípio da legalidade é basilar para 
atuação administrativa, mas como se disse, encartados no 
ordenamento jurídico estão outros princípios que devem ser 
respeitados, ou por se referirem ao Direito como um todo 
como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica, ou por 
serem protetores do comum dos cidadãos, como, por 
exemplo, a boa-fé, princípio que também visa protegê-los 
quando de suas relações com o Estado.” 
 

 No RESP n. 476.387-RS, julgado em 17.05.2005, discutiu-se a 
aplicação do art. 54, da Lei Federal n. 9.784/99, de conteúdo igual ao da Lei 
Mineira, art. 65. Em razão da similitude, passamos a transcreve-lo: 
 

 “A questão que se coloca à apreciação cinge-se em 
saber se a Administração pode rever seus atos, tidos por 
ilegais, a qualquer tempo, em face da ocorrência da 
decadência administrativa. 
 
 Com efeito, até o advento da Lei nº 9.784/99, tanto 
esta Corte, quanto o Supremo Tribunal Federal orientavam-
se no sentido de que a Administração Pública tinha o poder-
dever de anular seus atos viciados a qualquer tempo. Tal 
entendimento, inclusive, restou cristalizado nos enunciados 
sumulares nºs. 346 e 473 da Suprema Corte. 
 
 Todavia, após a publicação do referido diploma legal – 
que estabelece em seu art. 54 o “direito da Administração de 
anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé”- passou este Tribunal a entender que o 
prazo nele previsto contar-se-ia a partir da data da prática do 
ato eivado de nulidade, sem se questionar quanto à sua 
aplicação retroativa. 
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 A controvérsia instaurada sobre a aplicação retroativa 
da Lei nº 9.784/99 restou decidida recentemente pela Corte 
Especial, por ocasião do julgamento do Mandado de 
Segurança nº 9.112/DF, da lavra da Ministra Eliana Calmon, 
no sentido de que o art. 54 da Lei nº 9.784/99 deve ter 
aplicação a partir de sua vigência, e não a contar da prática 
dos atos viciados, realizados antes do advento do referido 
diploma legal. 
 
 Nessa linha de entendimento, transcrevo, 
oportunamente, o seguinte trecho extraído do voto condutor 
do acórdão proferido no REsp nº 603.135, da relatoria do 
Min. Teori Albino Zavascki, in verbis: 
 

 “É nessa perspectiva que deve ser 
interpretado e aplicado o artigo 54 da Lei 
9.784, de 1999. Com efeito, se antes do advento 
dessa norma detinha a Administração o direito 
(e, diga-se, também o dever) de promover a 
qualquer tempo a anulação dos referidos atos 
(Súmula 473 do STF), é certo que a 
superveniente lei que criou prazo decadencial 
somente poderá incidir sobre o tempo futuro, 
jamais sobre o passado, pena de ofensa ao 
direito adquirido (ainda não exercido). 
Portanto, a solução para o problema de direito 
intertemporal aqui posto só pode ser uma: 
relativamente aos atos nulos anteriores à nova 
lei, o prazo decadencial de cinco anos tem como 
termo inicial o da vigência da norma que o 
estabeleceu.”( REsp 603.135/PE, 1ª Turna, Rel. 
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ DE 
21/06/2004.)” 
 

 Portanto, em face de legislação própria sobre prazo decadencial a 
atingir o ato ilegal, a jurisprudência de nossas Cortes Superiores não mais 
acatam a Súmula 473 como detentora de princípio preponderante. 
 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO 
INDEVIDA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. 
ANULAÇÃO DO ATO. DECADÊNCIA. 
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Não pode a Administração Pública, após o lapso temporal de 
cinco anos, anular ato administrativo que considera viciado, 
se o mesmo gerou efeitos no campo de interesse individual 
de servidor público ou administrado, incorporando-se ao seu 
patrimônio jurídico.” (RESP 493307/RS, J. 1º/03/2005, rel. 
Min. Felix Fischer). 
 

 No entanto, cada caso deve merecer o cuidado devido a verificar se 
houve qualquer atuação da Administração, que demonstre vontade ou iniciativa 
de promover a anulação,  antes do termo qüinqüenal, nos termos do § 1º, art. 65, 
Lei 14.184/2002. 
 
 Concernente à repetição do indébito, conforme expusemos em 
outras ocasiões, evocamos a posição do Tribunal de Contas da União, com 
referência à aplicação de suas Súmulas nos 106 e 235. Esta última prevê a 
restituição ao Erário de importâncias percebidas indevidamente por servidores 
ativos, inativos e pensionistas, ainda que existente a boa fé, ressalvando  as 
situações contidas na Súmula 106; Nesta última, havendo boa-fé, há dispensa de 
ressarcimento no caso de julgamento, pelo TCU, declarando ilegalidade das 
concessões de reforma, aposentadoria e pensão, até a data do conhecimento 
da decisão pelo órgão competente. Prevalece somente para essas três situações 
e não para demais casos de pagamento indevido aos quais será aplicada a 
Súmula 235. 

 
Nova orientação deu abrandamento à aplicação da Súmula 235, 

passando a considerar a espécie de falha cometida pela Administração, o que irá 
repercutir na obrigatoriedade da devolução do “quantum” ou não. 

 
Se a falha é proveniente de interpretação legal, procedida por 

autoridade legalmente investida na função de orientar, goza de presunção de 
legitimidade até que sua ilegalidade seja declarada pelo órgão encarregado de 
sua apreciação ou fiscalização. Os pagamentos efetuados nesse período são 
considerados devidos, não sujeitos, consequentemente, à restituição. Mas não é 
qualquer interpretação equivocada, deve ser também plausível. 

 
Se a falha deriva estritamente de erro da Administração, quer dizer, 

erros operacionais, simples execução de rotinas, o pagamento indevido deve ser 
restituído aos cofres públicos, por todo período percebido (cf. Decisão 444/1994 
- Plenário - TCU e Acórdão 2155/2003 - Primeira Câmara - TCU). 

 
O STJ, em julgado de 04.10.2005 também fez igual distinção: 
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“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
ADIANTAMENTO DE PCCS. PAGAMENTO 
INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. ERRÔNEA 
INTERPRETAÇÃO OU MÁ APLICAÇÃO DA LEI 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. 
Em recente decisão, este Superior Tribunal de Justiça 
traçou diferença entre ilegalidade manifesta e errônea 
interpretação ou má aplicação da lei pela 
Administração Pública. 
“... é incabível o desconto das diferenças recebidas 
indevidamente pelo servidor, em decorrência de 
errônea interpretação ou má aplicação da lei pela 
Administração Pública, quando constatada a boa-fé do 
beneficiado.” 
Precedentes. 
Recurso desprovido.” (RESP n. 639264/MG, Rel. 
Min. José Arnaldo da Fonseca). 
 

 
 
 

                              
        CONCLUSÃO 
 
 Em face do exposto, submetemos a matéria à discussão das 

autoridades superiores, o que não nos exime de posicionamento contrário 
quanto às reiteradas negativas da SEPLAG, sustentando-se no Despacho 
Normativo de 10.11.94. 

 
À consideração superior. 
 
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2006. 
 

 
APARECIDA AMARANTE 

Procuradora do Estado 
Masp 278.482-5 - OAB 35.771 

 
 
 

/rpa/ 
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Procedência: Gabinete da Chefia da Polícia Civil 
Interessado: Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças 
Procuradora: Dra. Aparecida Amarante 
 
 
Visto, 
 
Trata-se de Consulta formulada pelo ilustre Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
no que concerne a atos administrativos retificadores de qüinqüênios e averbação de tempo de 
serviço para fins de aposentadoria e concessão de adicionais. 
 
Requereu-se o reexame e a reconsideração do Parecer AGE nº 12.540, de 4 de fevereiro de 
2002. 
 
Como bem destacado pela d. parecerista, Dra. Aparecida Amarante, o Parecer acima aludido 
não merece seja reconsiderado porquanto tratou de questão específica envolvendo rol 
determinado de servidores públicos e assentou entendimento pacífico da AGE no sentido de 
que, ocorrendo ruptura de vínculo jurídico antes do advento da nova redação dada ao art. 36, 
§ 7º, da Constituição mineira dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1993, não se admite a 
averbação de tempo de serviço para fins de adicionais. 
 
No entando destacou a d. parecerista que a exegese da administração Pública no que pertine à 
aplicação do Despacho Normativo datado de 10 de novembro de 1994, sob a matéria de 
averbação de tempo de serviço realmente exige revisão. 
 
Saliente-se, ao final, que o Despacho Normativo acima mencionado resou revogado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resolução SEPLAG nº 007 de 10 
de fevereiro de 2006 (cópia anexa), passou-se a admitir, nas situações nela descritas, a 
averbação por tempo de serviço. 
 
Reitere-se, a título de esclarecimento, que no Parecer AGE nº 12.540, de 2002, cujo reexame 
se pretendeu, a razão da não admissão da averbação por tempo de serviço ocorreu pela 
ruptura de vínculo jurídico entre o servidor e a Administração Pública antes do advento da 
Emenda Constitucional nº 9, de 1993, situação esta que, de fato e de direito, veda a averbação 
pretendida, o que, aliás, foi realçado na Resolução acima citada )art. 1º, § 2). 
 
Com estes acréscimos, tendo cessado a minha substituição, é como se recomenda a 
aprovação do d. parecer exarado. 
 
Belo Horizonte, 29 de março de 2006. 
 
 
Sergio Pessoa de Paula Castro 
Procurador do Estado 
Masp. 598.222-8 – OAB/MG – 62.597 
 
 
 


