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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME JURÍDICO. VEDAÇÃO. LIMITE
TEMPORAL PARA A OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTIGO 109 DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 129/2013. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONSIDERAÇÕES.
A Lei Orgânica da Polícia Civil estabelece, em seu artigo 109, limite temporal
para a ocupação de cargo em comissão e função gratificada. Em razão do
comando normativo, somente poderão atuar nessa condição os servidores
que não tenham excedido em 5 anos o tempo para a aposentadoria
voluntária.
Diante disso, a partir do preenchimento dos requisitos para
a aposentadoria, inicia-se, de modo ininterrupto e irrevogável, a contagem
do prazo referenciado.
A superveniência da Emenda à Constituição Estadual nº 104/2020 não
interfere no modo de contagem ou na fluência do prazo em epígrafe.
Assim é que, independentemente do regime previdenciário aplicável ao
servidor, preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, tem
início a contagem do prazo para que a vedação passe a incidir.
 

 
Referências normativas: Lei Complementar Federal nº 51/1985, com a redação
dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014; artigo 36, §4º-A da CE/89; artigos
144, 145 e 148 do ADCT da CE/89; artigos 109, 118 e 119 da Lei Complementar nº
129/2013; artigo 14-B da Lei Complementar nº 64/2002 (alterada pela Lei
Complementar nº 156/2020).
 

RELATÓRIO
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1. Cuida-se de expediente encaminhado à Consultoria Jurídica pelo Gabinete da
Exma. Sra. Advogada-Geral Adjunta do Estado, Dra. Ana Paula Muggler Rodarte,
oriundo da Polícia Civil, no bojo do qual são feitos questionamentos acerca da
interpretação a ser dada ao artigo 109 da Lei Complementar nº 129/2013, à
vista das normas contidas na Emenda Constitucional nº 104, de 14 de setembro
de 2020.

2. A análise da documentação que instrui a consulta evidencia que foi enviada
manifestação à Ouvidoria-Geral do Estado, relatando o descumprimento da
norma constante da Lei Orgânica da Polícia Civil que determina que “nenhum
policial civil pode ocupar cargo comissionado, se já atingiu mais de cinco anos da
data que completou tempo para aposentadoria.”

3. A fundamentação apresentada é no sentido de que a superveniência da
Reforma da Previdência em nada interfere na situação dos policiais civis que já
tinham, quando do início da vigência da norma, cumprido os requisitos exigidos
para a aposentadoria voluntária, devendo o prazo de 5 anos ser contado a
partir do dia em que o servidor passou a fazer jus à aposentadoria. Para aqueles
que não adquiriram o direito antes da Reforma, devem ser aplicadas as regras
de transição.

4. Referida manifestação foi encaminhada pela Ouvidoria à Polícia Civil, para
apuração dos fatos narrados e adoção de providências.

5. Diante disso, foi determinada, pelo Gabinete da Chefia da PCMG, a confecção de
nota técnica “informando a relação de servidores que eventualmente se
encontrem em cargos ou funções de confiança em afronta ao artigo 109
(incluídos os parágrafos) da Lei Complementar n.º 129 de 08/11/2013.”  Para a
extração de tais dados, foi adotado, como parâmetro, o recebimento da
gratificação de incentivo ao exercício continuado.

6. Na mesma oportunidade, o expediente foi encaminhado à Assessoria Jurídica da
Polícia Civil, para emissão de nota jurídica “acerca da interpretação do artigo 109
(incluídos os parágrafos) da Lei Complementar n.º 129 de 08/11/2013 frente ao
argumento exarado na manifestação da OGE supra citada, em associação às
novas regras previdenciárias para a PCMG.”

7. Elaborada a relação de servidores ocupantes de cargo em comissão que
percebem a gratificação de incentivo ao exercício continuado, foi determinado à
Diretoria de Administração e Pagamento de Pessoal da PC o fornecimento da
informação relativa à “data exata de implemento dos requisitos para
aposentadoria voluntária.”

8. Em resposta, foi gerada pela Seção de Concessão de
Vantagens/DAPP/SPGF/PCMG planilha contemplando tal dado.

9. A Assessoria Jurídica da Polícia Civil emitiu a Nota Jurídica nº 3.639, de 11 de
janeiro de 2021. A conclusão obtida foi no sentido de que:

(...) entende esta Assessoria Jurídica da Chefia da PCMG que,
havendo a Diretoria de Administração e Pagamento de
Pessoal – DAPP constatado que policial civil, ocupante de cargo
comissionado, adquiriu direito à aposentadoria voluntária, em
qualquer regime previdenciário, há mais de cinco anos, deverá
comunicar à Autoridade competente, visando à regularização da
situação funcional do servidor e substituição do mesmo por outro
que preencha os requisitos elencados no art. 109 da Lei
Complementar nº 129, de 2013.
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10. Foi sugerida, na mesma oportunidade, a remessa do expediente à Advocacia-
Geral do Estado.

11. Diante disso, foi encaminhada consulta, sendo solicitado o exame dos seguintes
pontos:

7.1. Para o servidor que excedeu em cinco anos o tempo exigido
para aposentadoria voluntária, antes do advento da Emenda à
Constituição Estadual nº 104, de 14 de setembro de 2020, ou seja,
que foi alcançado pela vedação do artigo 109 da LOPC antes da
reforma previdenciária, já estando com seu direito adquirido
consolidado, é possível que continue a ocupar cargo ou função de
confiança, tendo em vista que estas novas regras não modificam
sua própria condição?
7.2. Tendo em vista que o art. 145, § 2º, I, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias à Constituição do Estado (com
redação do art. 5º da EC nº 104, de 2020), equacionou os
requisitos de idade e tempo de contribuição aplicáveis aos policiais
civis de ambos os sexos — eliminando, assim, a diferença de cinco
anos que no regime anterior vigorava em favor das mulheres, com
relação ao tempo de contribuição, conforme art. 72, II, "b", da
LOPC — existe amparo legal para que tal equiparação,
decorrente da reforma previdenciária estadual, altere a exegese do
art. 109 da LOPC, para fins de aumentar, em cinco anos, o prazo
de permanência das policiais civis mulheres em cargos ou função
de confiança da PCMG?

12. O expediente foi encaminhado à CJ, para análise e manifestação.
13. É o breve relatório.

PARECER
 
 

14. Conforme mencionado, os questionamentos apresentados dizem respeito ao
modo de interpretação da vedação contida no artigo 109 da Lei Orgânica da
Polícia Civil, à vista do novo regramento instituído pela Emenda à Constituição
Estadual nº 104/2020.

15. De início, necessário trazer à tona o dispositivo cujo alcance se pretende
delimitar, a saber:

 

Art. 109. Os cargos de provimento em comissão e as
funções de confiança da estrutura da PCMG, ressalvados
os cargos de Chefe da PCMG e Chefe Adjunto da PCMG,
são privativos de policiais civis que não tenham excedido
em cinco anos o tempo exigido para a aposentadoria
voluntária.
§ 1º Os cargos cujos titulares compõem o Conselho Superior da
PCMG a que se refere o art. 25 somente poderão ser ocupados
por um mesmo servidor pelo período máximo de sete anos,
ininterruptos ou não, observado o disposto no § 2º.
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§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º aos titulares dos cargos de
Chefe da PCMG e Chefe Adjunto da PCMG.
§ 3º Os cargos de Chefe de Departamento de Polícia Civil, de
Delegado Regional de Polícia Civil e de Chefe de Divisão
Especializada somente poderão ser ocupados por um mesmo
servidor, na mesma unidade, pelo período máximo de cinco anos,
ininterruptos ou não.
§ 4º Os períodos a que se referem os §§ 1º e 3º serão contados a
partir da data de publicação desta Lei Complementar. (grifei)

 

16. O artigo tem redação bem clara, evidenciando que, preenchidos os requisitos
para aposentadoria voluntária, o policial civil somente pode ocupar cargo em
comissão (ou função de confiança) por mais 5 anos. A contagem do prazo para
incidência da vedação tem início a partir da data do atendimento a tais
requisitos.

17. Tais critérios são variáveis, à vista das modificações normativas ocorridas ao
longo do tempo. Contudo, a restrição em exame não sofre alterações a
depender do regime previdenciário aplicável.

18. Certo é que, uma vez configurado, para o servidor policial, o direito à
aposentadoria voluntária, inicia-se a contagem ininterrupta do prazo de 5 anos.
Findo esse prazo, passa a incidir a vedação de ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança, no âmbito da PC.

19. Nesse sentido o posicionamento constante da Nota Jurídica elaborada pela
Assessoria Jurídica da Polícia Civil. Senão vejamos:

 

Assim, diante da diversidade de panoramas previdenciários
descortinados pelas reformas previdenciárias federal e
estadual supramencionadas, conclui-se, S M J , que as
mesmas não influenciam na exegese do já citado art. 109
da Lei Complementar nº 129, de 2013, nos termos trazidos
ao exame desta Assessoria.
O referido dispositivo veda a ocupação de cargo em comissão por
policiais civis que tenham excedido em cinco anos o tempo exigido
para a aposentadoria voluntária. O objeto da norma, portanto,
estabelece um prazo de permanência, em cargo comissionado,
para os que efetivamente já tenham preenchidos os requisitos
para se aposentar, sem mencionar o regime jurídico no qual o
servidor se insere.
Assim, o termo inicial e final do prazo de cinco anos previsto no
art. 109 não é alterado pela superveniência de reformas de
regimes previdenciários. Ademais, as regras de direito
previdenciário, com normas de simetria obrigatória no âmbito de
todos os entes da Federação, não altera tacitamente dispositivos
da Lei Complementar nº 129, de 2013.
Nesse diapasão, a única data relevante para contagem dos
prazos fixados pelo art. 109 é a do momento em que o
servidor tenha implementado os requisitos para a
aposentadoria, independente do regime previdenciário no
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qual se insere.
A interpretação literal, sistemática e teleológica nos leva a concluir
que o policial civil que implementou o tempo para se aposentar,
voluntariamente, há mais de cinco anos, seja qual for o
fundamento legal, consequentemente, deverá ser afastado da
investidura no cargo comissionado ou função de confiança, em
obediência ao disposto no art. 109 da Lei Complementar nº 129,
de 2013. (grifei)

 

20. À vista das considerações constantes na referida manifestação, a consulta
submetida a esta Consultoria parte das seguintes premissas:

(...)
o termo inicial do prazo quinquenal previsto no art. 109 da
LOPC é deflagrado em caráter irreversível na primeira vez
em que se der o implemento de requisitos (de
aposentadoria voluntária), pois a partir de então resta
configurado direito adquirido, imune a eventuais alterações
supervenientes de regime previdenciário; em outras palavras,
ainda que o servidor possa optar por nova regra previdenciária,
isso não altera o fato de ele poder se aposentar pela regra
anterior. (grifei)
 

21. Feitos esses apontamentos iniciais e, antes de passar à análise específica das
questões pontuadas, necessárias algumas ponderações:

22. Consoante cediço, a superveniência de legislação que altere os requisitos
exigidos para a aposentadoria não interfere na situação do servidor que tenha
preenchido os requisitos previstos para a aquisição do direito, na norma
anteriormente vigente.

23. Assim é que, atendidos os requisitos para aposentadoria voluntária, a situação
do servidor resta cristalizada (não sendo atingido por novas exigências que
venham a ser criadas), ainda que só requeira a benesse quando já vigente
regime previdenciário diverso.

24. Nesse sentido, vale citar o entendimento adotado pelo STF acerca do tema:

 

2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido que se aplica à
aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento
dos requisitos necessários para sua concessão. Inteligência
da Súmula nº 359/STF
(...)
A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão
recorrido não está em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido que se
aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento
dos requisitos para a sua concessão, estando esse entendimento
consolidado na Súmula nº 359/STF. Sobre o tema, destacam-se os
seguintes julgados:
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‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA
REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos
regulam -se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os
requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da
lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo
regimental improvido’ (RE nº 548.189/SCAgR, Primeira Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/11/10).
 ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA EX-COMBATENTE. CRITÉRIOS DE REAJUSTE.
DIREITO ADQUIRIDO. 1. Decisão agravada que se apoia em
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que para
os critérios de reajuste dos proventos de inatividade, incide a lei
vigente à época da implementação dos requisitos da
aposentadoria, mesmo que previdenciária. 2. Agravo regimental
improvido’ (RE nº 387.587/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a
Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/4/09).
 ‘Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria.
Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula
359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento,
tão-somente, para afastar a retroação da data de início da
aposentadoria’ (grifei - RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/8/04) (ARE 881118 -
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI – Publicação: 07/11/2017)

 

(...)
1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do
preenchimento de todos os requisitos conducentes à
inatividade. (...) É o momento em que preenchidos os
requisitos para aposentadoria que define a legislação que
será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido
a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais
requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito
adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma
vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua
concessão.
(...)  ( grifei - MS 26646 - Relator(a): Min. LUIZ FUX - Publicação:
01/06/2015)

 

25. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
em artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 104/2020, é expresso
nesse sentido, a saber:

 

Art. 144. A concessão de aposentadoria ao servidor público
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estadual vinculado ao regime próprio de previdência social
que tenha cumprido os requisitos para obtenção desse
benefício até a data de entrada em vigor da emenda que
acrescentou este artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias  , bem como de pensão por morte
aos respectivos dependentes, será assegurada, a qualquer
tempo, conforme os critérios da legislação vigente na data
em que foram atendidos os requisitos para a concessão
da aposentadoria ou da pensão por morte.
§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a
que se refere o caput e as pensões por morte devidas a seus
dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos
nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. (grifei)

 

26. Especificamente no âmbito da Polícia Civil, necessário perceber que o
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária autoriza a
obtenção de algumas vantagens, previstas na respectiva Lei Orgânica, nos
seguintes termos:

 
Art. 118. O policial civil que tenha cumprido as exigências
para aposentadoria voluntária no âmbito do regime especial de
aposentadoria adotado para os ocupantes dos cargos de
provimento efetivo que integram as carreiras policiais civis e que
opte por permanecer em atividade fará jus a gratificação de
incentivo ao exercício continuado equivalente ao valor de 1/3 (um
terço) de seus vencimentos, até completar as exigências previstas
na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição da
República.
 
Art. 119. O policial civil ocupante de cargo de nível intermediário da
respectiva carreira fará jus a promoção por antiguidade,
independentemente de vaga, ao nível imediatamente superior
quando completar as exigências para aposentadoria
voluntária no âmbito do regime especial de aposentadoria
adotado para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que
integram as carreiras policiais civis.
(grifei)

 

27. Das normas transcritas percebe-se que o cumprimento dos requisitos para a
aposentadoria voluntária traz como consequência, para o policial civil, a
possibilidade de obter determinadas benesses. Contudo, ao mesmo tempo que
se configura tal situação de vantagem, passa a fluir a contagem do tempo para
a incidência da vedação em exame.

28. Como mencionado, a data de preenchimento dos requisitos para a
aposentadoria é marco de extrema relevância, pois fixa o regime previdenciário
a ser aplicado ao servidor, independente de eventuais mudanças legislativas
supervenientes.
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29. Feitos esses apontamentos iniciais, passa-se à análise objetiva das indagações
apresentadas, a saber:

7.1. Para o servidor que excedeu em cinco anos o tempo exigido
para aposentadoria voluntária, antes do advento da Emenda à
Constituição Estadual nº 104, de 14 de setembro de 2020, ou seja,
que foi alcançado pela vedação do artigo 109 da LOPC antes da
reforma previdenciária, já estando com seu direito adquirido
consolidado, é possível que continue a ocupar cargo ou função de
confiança, tendo em vista que estas novas regras não modificam
sua própria condição? (grifei)

 

30. Conforme já afirmado, a aposentadoria (no que diz respeito aos critérios para
concessão e modo de cálculo do benefício) é regida pela lei vigente no momento
do preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do benefício.

31. Assim é que, se o servidor que ocupa determinado cargo em comissão já
atendeu tais requisitos, mas optou por permanecer em atividade, a
superveniência da Reforma da Previdência não terá o condão de interferir na
sua situação. Dessa forma, as novas exigências instituídas não lhe serão
aplicáveis.

32. Nessa toada, tal qual pontuado anteriormente, o artigo 144 do ADCT da CE/89
garante ao servidor que tenha preenchido os requisitos antes do início da
vigência da EC nº 104/2020, a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria
conforme critérios da legislação vigente à época do atendimento aos requisitos.

33. Dito isso e respondendo ao questionamento apresentado, forçoso concluir que
a superveniência da Reforma Previdenciária em nada impacta na situação do
servidor que, antes do início da sua vigência, já tinha cumprido os requisitos
para aposentadoria voluntária. Se o cumprimento tiver ocorrido há mais de 5
anos, inequívoca a incidência da vedação em exame.

34. Assim, não é possível que o servidor que excedeu em cinco anos o tempo
exigido para aposentadoria voluntária, antes do advento da Emenda à
Constituição Estadual nº 104, de 14 de setembro de 2020, continue a ocupar
cargo ou função de confiança.

35. As normas trazidas pela Reforma Previdenciária não têm o condão de interferir
na fluência ou modo de contagem do prazo quinquenal previsto no artigo 109
da Lei Orgânica da Polícia Civil.

 
7.2. Tendo em vista que o art. 145, § 2º, I, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias à Constituição do Estado (com
redação do art. 5º da EC nº 104, de 2020), equacionou os
requisitos de idade e tempo de contribuição aplicáveis aos policiais
civis de ambos os sexos — eliminando, assim, a diferença de cinco
anos que no regime anterior vigorava em favor das mulheres, com
relação ao tempo de contribuição, conforme art. 72, II, "b", da
LOPC — existe amparo legal para que tal equiparação,
decorrente da reforma previdenciária estadual, altere a exegese do
art. 109 da LOPC, para fins de aumentar, em cinco anos, o prazo
de permanência das policiais civis mulheres em cargos ou função
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de confiança da PCMG?

 

36. A norma invocada, qual seja, o artigo 145, §2º do ADCT, estabelece que:

 

Art. 145 – Até que entre em vigor lei que discipline os benefícios do
regime próprio de previdência social dos servidores públicos
ocupantes de cargo efetivo do Estado, aplica-se o disposto neste
artigo.
(...)
§ 2º – Os servidores públicos com direito a idade mínima ou tempo
de contribuição distintos da regra geral para concessão de
aposentadoria na forma dos incisos II e III do § 4º-A e do § 5º do
art. 36 da Constituição do Estado poderão aposentar-se
observados os seguintes requisitos:
 I – o membro da polícia legislativa a que se refere o inciso III do
caput do art. 62 da Constituição do Estado, o policial civil do
órgão a que se refere o inciso I do art. 136 da Constituição do
Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou
socioeducativo, aos cinquenta e cinco anos de idade, para
ambos os sexos, com trinta anos de contribuição e vinte e
cinco anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras;
(grifei)
(...)
 

37. A norma de transição foi instituída para regulamentação das situações ali
previstas, até o cumprimento do disposto no artigo 36, §4º da CE/89, do qual se
colhe:

 

Art. 36
(...)
§ 4º-A – Serão estabelecidos em lei complementar os critérios de
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria:
(...)
II – de ocupantes dos cargos de carreiras policiais, de agente
penitenciário e de agente socioeducativo e dos membros da polícia
legislativa a que se refere o inciso III do caput do art. 62;
(...)

 

38. Em atendimento ao comando na norma transcrita, foi editada a Lei
Complementar nº 156/2020, que alterou a Lei Complementar nº 64/2002, que
passou a prever o seguinte:
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Art. 14-B – Os ocupantes dos cargos a que se refere o inciso II do
§ 4º-A do art. 36 da Constituição do Estado poderão se aposentar
aos cinquenta e cinco anos de idade, para ambos os sexos,
desde que cumpridos trinta anos de contribuição e vinte e
cinco anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras.
(Artigo acrescentado pelo art. 5º da Lei Complementar nº 156, de
22/9/2020.)
(grifei)

39. O ADCT trouxe outras normas de transição, aplicáveis aos servidores que ainda
não tinham, quando do início da vigência da EC nº 104/2020, preenchido os
requisitos para a aposentadoria, a saber:

 
Art. 148 – O membro da polícia legislativa a que se refere o inciso
III do caput do art. 62 da Constituição do Estado, o policial civil
do órgão a que se refere o inciso I do art. 136 da Constituição do
Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de
agente socioeducativo que tenham ingressado na respectiva
carreira até a data de entrada em vigor do plano de
previdência complementar de que trata a Lei
Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, poderão
aposentar-se, voluntariamente, com proventos calculados
pela última remuneração do cargo efetivo e reajustados pela regra
da paridade, desde que observada a idade mínima de cinquenta
anos para mulheres e cinquenta e três anos para homens,
ou o disposto no § 2º, além dos demais requisitos
previstos na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de
dezembro de 1985.
 
(...)
§ 2º – Os servidores de que trata o caput poderão
aposentar-se voluntariamente com proventos calculados pela
última remuneração do cargo efetivo e reajustados pela regra da
paridade aos quarenta e nove anos de idade, se mulher, e
aos cinquenta e um anos de idade, se homem, desde que
cumprido período adicional de contribuição
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo
que, na data de entrada em vigor da emenda que
acrescentou este dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, faltaria para atingir o tempo
de contribuição previsto na Lei Complementar Federal nº
51, de 1985.
(...)
§ 4º – O disposto neste artigo aplica-se também ao membro da
polícia legislativa a que se refere o inciso III do caput do art. 62 da
Constituição do Estado, ao policial civil do órgão a que se refere o
inciso I do art. 136 da Constituição do Estado e ao ocupante de
cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que
tenham ingressado na respectiva carreira a partir da data
de entrada em vigor do plano de previdência
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complementar de que trata a Lei Complementar nº 132,
de 2014, até a data de entrada em vigor da emenda que
acrescentou este dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
(Artigo acrescentado pelo art. 5º da Emenda à Constituição nº
104, de 14/9/2020.)
(grifei)

 

40. Conforme demonstrado, o regime instituído pela EC nº 104/2020 estabelece
como requisitos para a aposentadoria voluntária do policial civil, independente do
sexo, a idade mínima de 55 anos e 30 anos de contribuição, somados a 25 anos
de exercício em cargos da carreira.

41. Sobre o regime aplicável antes do início da vigência da referida norma, vale
trazer à tona excerto do Parecer AGE/CJ nº 16.186, de 18/02/2020, da lavra do
Procurador do Estado Marcelo Barroso Lima de Brito Campos, a saber:

 
59. Sim, no que se refere aos requisitos de aposentadoria,
no período compreendido entre 16/05/2014 até a
superveniência de reforma no Estado de Minas Gerais a
que se refere o art. 5º, §2º, da EC nº 103/2019, deve vigorar a
Lei Complementar Federal nº 51/1985 com a redação dada
pela Lei Complementar Federal nº 144/2014, na condição
de norma geral sobre a aposentadoria do policial e a Lei
Complementar Estadual nº 129/2013 como norma especial. (grifei)

 

42. A norma invocada no trecho transcrito elenca os seguintes requisitos para a
aposentadoria do policial civil:

Art. 1o O servidor público policial será aposentado
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:           (Redação dada pela Lei
Complementar n° 144, de 2014)
a ) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem;           (Incluído pela Lei
Complementar n° 144, de 2014)
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se mulher.           (Incluído pela Lei
Complementar n° 144, de 2014)
 

43. O dispositivo em referência evidencia que o regime vigente antes da EC nº
104/2020 não definia a idade mínima para a aposentadoria. A exigência
centrava-se apenas no tempo de contribuição, fixado em 30 anos para o policial
homem e 25 anos para a policial mulher.
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44. O novo regime estabelece a idade mínima de 55 anos e 30 anos de contribuição,
independente do sexo do servidor.

45. Os servidores que já integravam os quadros da Polícia Civil antes da Reforma,
mas que ainda não tinham cumprido os requisitos para a aposentadoria
voluntária, sujeitam-se, como já dito, às normas de transição.

46. Tais normas criam exigências intermediárias, estabelecendo idade mínima de 50
anos para mulher, e 53 anos para homem, no caso de o servidor cumprir o
tempo de contribuição exigido pela LC nº 51/85, qual seja 25 ou 30 anos,
definidos para mulher e homem respectivamente.

47. De outro lado, para o servidor que complete 51 anos (homem) ou 49 anos
(mulher) exige-se tempo adicional de contribuição, qual seja 50% do que faltaria,
na data do início da vigência da EC nº104/2020, para completar os 30 anos
(homem) ou 25 anos (mulher) de contribuição, consoante regramento contido
na LC nº 51/85.

48. Feitas essas considerações, cabe perceber, em relação à policial mulher, que o
novo regime exige tempo maior de contribuição, passando de 25 para 30 anos.
As regras de transição autorizam, em determinadas hipóteses, como visto, a
aposentadoria com menor tempo.

49. Do exposto decorre que as normas instituídas pela Reforma da Previdência
(inclusive aquelas estabelecidas como normas de transição), observadas as
peculiaridades da situação funcional de cada servidora, poderão, para fins de
cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, implicar na
necessidade de prestação de serviço por um tempo maior.

50. Tal circunstância pode trazer consigo a possibilidade de que a mesma ocupe
cargo em comissão também por mais tempo (para que atinja a idade mínima ou
tempo de contribuição necessários para a aposentadoria, observado o regime
previdenciário a ela aplicável).

51. Apesar disso, uma vez cumpridos os requisitos para a aposentadoria (sob a
égide da norma que mais cedo lhe traga a possibilidade de se aposentar
voluntariamente e com proventos integrais) inicia-se, de modo ininterrupto e
irreversível, a contagem do prazo de 5 anos para que incida a vedação
constante no artigo 109 da Lei Orgânica da Polícia Civil.

52. Sendo assim, em resposta ao questionamento apresentado, afirma-se que não
há amparo legal para que a equiparação entre os sexos, no que tange ao tempo
de contribuição, altere a exegese do artigo 109 da LC nº 129/2013. Isso porque,
cumpridas as exigências impostas à servidora, para fins de aquisição do direito
à aposentadoria, inicia-se a contagem do prazo quinquenal previsto na norma
em exame. Findo esse prazo, a incidência da vedação é incontestável.

CONCLUSÃO

 

À vista de tudo o que foi exposto, opina-se, nos termos da fundamentação, pela
impossibilidade de ampliação do prazo previsto no artigo 109 da Lei Complementar nº
129/2013.
Desse modo, preenchidos, pelo servidor policial, os requisitos para a concessão da
aposentadoria voluntária, independente do sexo e do regime previdenciário aplicável,
tem início a fluência, de modo ininterrupto e irreversível, do prazo quinquenal fixado
para a incidência da vedação imposta pela norma em referência.
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À consideração superior.
 
Belo Horizonte, data supra.
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