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TC-001.305/2001-6
Natureza:Aposentadoria
Enti da de: Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia
Inte res sa do: Re gis Eli as Si mão
Emen ta: Apo sen ta do ria es pe ci al. Pro fes sor. Pro ven tos in te gra is. Não-preen chi men to do re qui si to tem po ral à épo ca da con ces são. Considerações acerca
da des ne ces si da de, no caso con cre to, do retorno do ser vi dor à ati vi da de para
com ple men ta ção do tem po de ser vi ço re ma nes cen te. Le ga li da de do ato con ces só rio, em ca rá ter ex cep ci o nal, e res pec ti vo re gis tro. De ter mi na ção.

RELATÓRIO
Tratam os autos de aposentadoria concedida pela Universidade Fe de ral de
Uber lân dia a Re gis Eli as Si mão, no car go de Pro fes sor Ti tu lar, com vi gên cia a par tir
de 12-8-92, ten do como fun da men to o art. 40, in ci so III, alí nea “a”, da Constituição
Fe de ral de 1988, c/c o art. 186, in ci so III, alí nea “a”, da Lei nº 8.112/90 (apo sen ta doria vo lun tá ria com proven tos in te gra is).
Exa mi nan do o ato con ces só rio em tela, a SEFIP po si ci o nou-se pela sua le ga lida de e pelo con se qüen te re gis tro.
O Mi nis té rio Pú bli co que atua jun to a esta Cor te, re pre sen ta do pelo Sub pro cura dor-Ge ral Ja tir Ba tis ta da Cu nha, após com pul sar o Mapa de Tem po de Ser vi ço inser to à fl. 9 dos au tos, pon de rou que “o to tal ge ral do tem po de ser vi ço do ina ti vo é de
30 anos, 2 me ses e 13 dias, in su fi ci en te, por tan to, para que sua apo sen ta do ria pos sa
pros pe rar com base na le gis la ção in di ca da, haja vis ta não ha ve rem sido com ple ta dos
os 35 anos de ser vi ço exi gi dos.”
Ma ni fes tou-se, en tão, o Par quet es pe ci a li za do por que este Tri bu nal jul gas se
ile gal o res pec ti vo ato, ne gan do-se-lhe o cor res pon den te re gis tro.
Ante os argumentos aduzidos pelo Dr. Jatir Ba tista da Cunha, determinei à
SEFIP que, pre li mi nar men te, pro mo ves se di li gên cia ao ór gão de ori gem com vis tas a
que este, no pra zo de 15 (quin ze) dias, es cla re ces se o in di gi ta do en qua dra men to.
R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

85

Oferecidos os escla re ci men tos so li ci ta dos, o Ana lis ta res pon sá vel pela ins trução as sim se ma ni fes tou, no es sen ci al:
“Em res pos ta à di li gên cia, foi ane xa do o des pa cho de fls. 42 e có pia da Re so lução CONDIR, in for man do que a Uni ver si da de uti li zou o dis pos to no art. 1º da Re solu ção n º 8/91, al te ra da pela Re so lu ção nº 13/91, para apu rar a con ta gem do tem po
exer ci do en tre 10-12-62 e 28-2-63 (não do cen te).
Da aná li se dos au tos, ve ri fi ca mos que o interessado con ta va, ao apo sentar-se, com 29 anos, 11 me ses e 22 dias de efe ti vo exer cí cio de ma gis té rio, con for me mapa de tem po de ser vi ço de fls. 9, ten do sido so ma dos ao tem po 81 dias
pres ta dos à Uni ver si da de na qua li da de de não do cen te, res tan do ape nas 8 dias
para com ple tar seu tem po de ma gis té rio e apo sen tar-se com fun da men to no art.
186, item III, alí nea ‘b’ da Lei n º 8112/90.
Escla re ce mos que, para pro fes sor, a lei exi ge trin ta anos de efe ti vo exer cí cio de
magistério para apo sen ta do ria com pro ven tos in te gra is, não po den do ser acres ci do
tem po es tra nho ao ma gis té rio.”
Alfim, pro pôs a Uni da de Téc ni ca, em pa re ce res uni for mes, que fos se:
a) “con si de ra da ile gal a con ces são em apre ço e re cu sa do o re gis tro de fls. 29,
em fa vor de Re gis Eli as Si mão”;
b) “dis pen sa da a re po si ção dos va lo res re ce bi dos, apli can do-se a Sú mu la n.º
106 da Ju ris pru dên cia des te Tri bu nal”;
c) “orientada a Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia quan to ao di re i to as se gu rado ao in te res sa do, no sen ti do de que de ve rá re tor nar à ati vi da de para com ple tar o tempo de ser vi ço na fun ção de ma gis té rio para apo sen ta do ria in te gral, com fun da men to
no art. 186, item III, alí nea ‘b’, da Lei nº 8.112/90, po den do ser a nova data da vi gên cia a do dia ime di a to em que com ple ta ria os 30 anos de ma gis té rio, con for me en ten dimen to des te Tri bu nal es po sa do na Deci são nº 27/97 – TCU – 1ª Câ ma ra, ou op tar pela
apo sen ta do ria pro por ci o nal com 30/35, po rém com fun da men to no art. 186, in ci so III,
alí nea ‘c’, da Lei nº 8.112/90”;
d) de ter mi na da “a sus pen são do pa ga men to dos pro ven tos no pra zo de 15 dias,
con ta dos da ciên cia da de ci são do Tri bu nal, con so an te o art. 191 do Re gi men to Interno des te Tri bu nal”; e
e) exa mi na da a nova con ces são “nos mol des da IN/TCU n º 16/97”.
Em nova in ter ven ção nos au tos, o Sub pro cu ra dor-Ge ral Ja tir Ba tis ta da Cu nha
aqui es ceu à pro po si ção da Uni da de Téc ni ca.
É o Re la tó rio.

VOTO
Assis te ra zão à Uni da de Téc ni ca ao afir mar que o Sr. Re gis Eli as Si mão con tava, ao apo sen tar-se, com 29 anos, 11 me ses e 22 dias de efe ti vo exer cí cio de ma gis té rio, in for ma ção que se ex trai da le i tu ra do mapa de tem po de ser vi ço ín si to à fl. 9 dos
au tos, ex pur gan do-se, do to tal ge ral de tem po de ser vi ço (30 anos, 2 me ses e 13 dias),
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o tem po de ser vi ço pres ta do, “na qua li da de de não do cen te”, à Uni ver si da de Fe de ral
de Uber lân dia (81 dias).
Em conseqüência, fa zen do-se a di fe ren ça para os 30 anos exi gi dos, res ta ri am
ape nas 8 dias de ser vi ço, em fun ção de ma gis té rio, para a apo sen ta do ria fun da men tada no art. 40, in ci so III, alí nea “b”, da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, com a re da ção
an te ri or à edi ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20/98.
De fen de a SEFIP, com a aqui es cên cia do dou to re pre sen tan te do Mi nis té rio Públi co, a pos si bi li da de de re tor no do in te res sa do à ati vi da de ou, sim ples men te, a opção
pela apo sen ta do ria pro por ci o nal. Antes de ma ni fes tar-me acer ca da pro pos ta al vi trada, en ten do opor tu no adu zir al gu mas con si de ra ções.
Esta Cor te tem se po si ci o na do no sen ti do de que o pro fes sor, para fa zer jus à
apo sen ta do ria es pe ci al pre vis ta no art. 40, inci so III, alí nea “b”, da Cons ti tu i ção Fe deral (re da ção an te ri or à pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 20/98), de ve ria
con tar com o pe río do mí ni mo de 30 anos de efe ti vo exer cí cio ex clu si va men te em funções de ma gis té rio. Fri se-se que, no caso em co men to, como bem evi den cia a Uni da de Instru ti va, o Sr. Re gis Eli as Si mão não im ple men tou o re qui si to tem po ral exi gi do,
eis que se va leu de tem po es tra nho à ati vi da de de ma gis té rio.
Para su prir a ir re gu la ri da de sus ci ta da, po der-se-ia ar güir a apli ca ção da Sú mu la
TCU nº 74, des pre zan do-se, as sim, a ne ces si da de de re tor no à ati vi da de para o cumpri men to dos ín fi mos 8 dias de ser vi ço re ma nes cen tes. To da via, é pa cí fi ca a ju ris p ru dên cia des te Tri bu nal, con subs tan ci a da na alu di da Sú mu la, no sen ti do de que se admi te, com o ob je ti vo de su prir la cu na de i xa da pela ex clu são de tem po de ser vi ço não
com pu tá vel em face de lei e o de evi tar a re ver são à ati vi da de de an ti gos ser vi do res, a
con ta gem do pe río do de ina ti vi da de ape nas para efe i to de apo sen ta do ria, e não para o
de acrés ci mo por tem po de ser vi ço ou para con ces são de qual quer ou tra van ta gem.
No caso em epí gra fe, ad mi tir a con ta gem do pe río do de ina ti vi da de para fim de
concessão de apo sen ta do ria com proventos integrais se ria o mes mo que ace i tá-lo
como acrés ci mo de tem po de ser vi ço, o que con tra ria o es ta tu í do na pre fa la da Sú mula, cuja in ci dên cia é admi ti da tão-so men te para o atin gi men to da pro por ci o na li da d e
mí ni ma. Vale res sal tar que o ser vi dor já pre en chia, à épo ca da apo sen ta ção, as con dições exigidas para a percepção de proventos proporcionais ao tempo de serviço
(30/35), a teor do dis pos to no art. 40, in ci so III, alí nea “c”, da Lei Ma i or (re da ção que
pre ce deu a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20/98).
Po der-se-ia, ain da, co gi tar da uti li za ção do cri té rio do ar re don da men to de tempo de ser vi ço, con for me dis pu nha o pa rá gra fo úni co do art. 101 da Lei n.º 8.112/90.
No en tan to, a sua apli ca ção en con tra ria óbi ce in trans po ní vel na pró pria ju ris pru dência des ta Cor te, con so li da da no sen ti do de que o ar re don da men to do tem po de ser vi ço
não é ad mis sí vel para as apo sen ta do ri as es pe ci a is de que tra ta o art. 40, in ci so III, alínea “b”, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção an te ri or à re for ma da Pre vi dên cia.
Alie-se a isso o fato de o ato con ces só rio de apo sen ta do ria do Sr. Re gis Eli as Simão ter a sua vi gên cia a par tir de 12-8-92, pos te ri or, por tan to, a 8-4-92, data da pu blica ção da de ci são do STF na ADIn nº 609-6, que de fe riu ca u te lar sus pen den do a efi cá cia do pa rá gra fo úni co do art. 101 da Lei nº 8.112/90.
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Ante tais con si de ra ções, não ha ve ria, de fato, como pros pe rar a con ces são da
apo sen ta do ria em exa me, na for ma em que de fe ri da. Res ta ria, pois, ao in di gi ta do servi dor, por não im ple men tar as con di ções tem po ra is para a apo sen ta do ria com pro ventos in te gra is, a pos si bi li da de de re tor nar ao ser vi ço ati vo para o cum pri men to do tempo fal tan te (8 dias de ser vi ço), res pe i ta da a re gra ins ti tu í da pela Emen da Cons ti tucional n º 20/98, que ex tin guiu a apo sen ta do ria es pe ci al de pro fes sor uni ver si tá rio, ou, então, se as sim lhe con vi es se, op tar por apo sen tar-se pro por ci o nal men te a 30/35.
No en tan to, en ten do que, no caso con cre to, e em ca rá ter ex cep ci o nal, não
de ve rá ser o in te res sa do im pin gi do a fa zer qual quer tipo de op ção, pe los mo ti vos
a se guir apre sen ta dos.
Pri me i ra men te, obri gar o ser vi dor ao re tor no à ati vi da de e, após o cum primen to do tem po de ser vi ço exi gi do, apo sen tá-lo com fun da men to em dis po si ção
constitucional não mais vi gen te, como de fen de a SEFIP, afi gu ra-se-me como
fla gran te vi o la ção ao es ta tu í do no pró prio art. 3ºda Emen da Cons ti tu ci o nal n º
20/98, se gun do o qual é “assegurada a con ces são de apo sen ta do ria e pen são, a
qual quer tem po, aos ser vi do res pú bli cos (...), que, até a data da pu bli ca ção desta Emen da, te nhamcum pri do os re qui si tos para a ob ten ção des tes be ne fí ci os,
com base nos cri té ri os da le gis la ção en tão vigente.” (Gri fei). No caso em apreço, o re qui si to tem po ral ain da não es ta va sa tis fe i to.
Em se gun do lu gar, mes mo que fos se apli ca do o fa tor mul ti pli ca dor de 17% sobre o tem po de efe ti vo exer cí cio na fun ção de ma gis té rio, pre vis to no § 4 º do art. 8 º da
Emen da Cons ti tu ci o nal n º 20/98, o in te res sa do, op tan do por re tor nar à ati vi da de, te ria
de cum prir, para be ne fi ci ar-se da apo sen ta do ria com pro ven tos in te gra is, tem po ma ior do que os de vi dos 8 dias de ser vi ço.
Extra po la, tam bém, o sen ti do de ra zo a bi li da de exi gir que al guém seja obri ga do
a de sem pe nhar fun ção de ma gis té rio por míse ros 8 dias.
Não se pode per der de pers pec ti va que a lei não deve ser apli ca da ce ga men te,
ca ben do ao in tér pre te aper fe i çoá-la ao sen so co mum. De ci sões de sar ra zo a das, in coeren tes ou pra ti ca das com des con si de ra ção às si tu a ções con cre tas vi o lam o sen ti do de
jus ti ça e de eqüi da de, ine ren tes à pró pria re a li za ção ple na do Di re i to.
Her mes Lima, em obra in ti tu la da “Intro du ção à Ciên cia do Di re i to”, as si na la
que “a idéia de jus ti ça é uma idéia-for ça de na tu re za éti co-psi co ló gi ca que, atra vessan do a es fe ra do Di re i to, o põe em con ta to com as re i vin di ca ções, os pro tes tos, o dese jo do me lhor que agi tam e in qui e tam a alma hu ma na”. Acres cen ta, ain da, o ju ris ta
re fe ren ci a do que “o cam po do Di re i to é de ma si a do pe que no para con ter toda a idéia
de jus ti ça. A ime di a ta e im pe ra ti va ne ces si da de a que cor res pon de o Di re i to é ada cer te za e a da se gu ran ça.”
Des sa for ma, en quan to o Di re i to se atém ao que está pre vi a men te es ta be le ci do, a
idéia da jus ti ça, a um só tem po crí ti ca e re i vin di ca do ra, pre o cu pa-se com algo mais
além, com o que de ve ria es tar es ta be le ci do, ou em como a co i sa de ve ria ser, sob o ân gu lo do jus to. Em ou tras pa la vras, ain da que Di re i to e jus ti ça de vam ca mi nhar lado a lado,
pode ocor rer que o ju ri di ca men te es ta be le ci do não seja, ne ces sa ri a men te, o jus to.
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No que con cer ne à apli ca ção da eqüi da de, não é des pi ci en do lem brar que, no
mun do ju rí di co, o ter mo é em pre ga do sob dois en fo ques. A eqüi da de pode ser simples men te si nô ni mo de jus ti ça, mas pode tam bém ser usa da no sen ti do da boa apli ca ção da lei, quer em face de omis são no tex to le gal, quer para su prir a sua im per fe i ção,
quer, ain da, para, de modo cri te ri o so, abran dar-lhe o ri gor. Nes se sen ti do, ad qui re a
eqüi da de a co no ta ção de jus ti ça do caso par ti cu lar ou, ain da, a jus ti ça em ter mos concre tos, in di vi du a li za da, e com ní ti do ca rá ter de be nig ni da de, de for ma pre do mi n ante.
Nes se di a pa são, re pre sen ta, a meu ver, vi o la ção ao sen ti do de jus ti ça e de eqüida de de ci são des ta Cor te, mais de oito anos de po is da pu bli ca ção do ato de apo sen ta do ria, no sen ti do de im pug ná-lo ante o não-exer cí cio, pelo in te res sa do, de ati vi da de
de ma gis té rio du ran te ir ri só ri os 8 dias. Jun te-se a isso a di fi cul da de de ope ra ci o na li zação, por par te da Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia, da me di da ora pro pos ta pela
Uni da de Téc ni ca, haja vis ta o exí guo lap so de tem po (pou co mais de 1 se ma na).
Outrossim, não se pode ad mi tir que o in te res sa do fi que re fém de um con tro le
não pra ti ca do em tem po ra zoá vel. Fri se-se que, con quan to a pu bli ca ção do ato concessório date de 12-8-92, o seu encaminhamento a esta Corte verificou-se em
20-12-2000, sen do a pri me i ra ins tru ção da SEFIP da ta da de 23-2-2001.
Assim sen do, pe din dovê ni as para dis sen tir dos pa re ce res uni for mes da Uni dade Téc ni ca e do Mi nis té rio Pú bli co, vis lum bro, no caso con cre to, e em ca rá ter ex cepci o nal, ante as ra zões adu zi das nes te Voto, a le ga li da de da con ces são sob exa me.
Res ta, por fim, de ter mi nar à Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia que pro mo va
a ade qua ção do dis pos to no art. 1º da sua Re so lu ção nº 8/91 (al te ra da pela Re so lu ção
nº 13/91) ao es ta tu í do na Sú mu la TCU n º 245, se gun do a qual “ Não pode ser apli cada, para efe i to de apo sen ta do ria es ta tu tá ria, na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, (...)
a con ta gem pon de ra da, para efe i to de apo sen ta do ria or di ná ria, do tem po re la ti vo a
ati vi da des que per mi ti ri am apo sen ta do ria es pe ci al com tempo re du zi do.”
Ante o ex pos to, VOTO por que o Tri bu nal ado te a de li be ra ção que ora sub me to
a este Co le gi a do.

DECISÃO N º 331/2001 – TCU – 1ª CÂMARA 1
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Pro ces so nº TC-001.305/2001-6
Clas se de Assun to: V – Apo sen ta do ria
Inte res sa do: Re gis Eli as Si mão
Enti da de: Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia
Re la tor: Mi nis tro Gu i lher me Pal me i ra
Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Dr. Ja tir Ba tis ta da Cu nha
Uni da de Téc ni ca: Se cre ta ria de Fis ca li za ção de Pes so al

DOU

Pu bli ca do no

de 25-10-2001.
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8. Decisão: A Primeira Câ mara, com fulcro no art. 1º, inciso V, da Lei nº
8.443/92, di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, DECIDE:
8.1 – consi de rar le gal, em ca rá ter ex cep ci o nal, o ato con ces só rio in ser to à fl. 29
dos au tos, or de nan do-lhe o res pec ti vo re gis tro, ape nas subs ti tu in do, a tí tu lo de fu ndamen to le gal, “art. 40, in ci so III, alí nea ‘a’, da Cons ti tu i ção Fe de ral, c/c o art. 186, in ciso III, alí nea ‘a’, da Lei n º 8.112/90” por “art. 40, in ci so III, alí nea ‘b’, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, c/c o art. 186, in ci so III, alí nea ‘b’, da Lei nº 8.112/90”;
8.2 – deter mi nar à Univer si da de Fe de ral de Uber lân dia que pro mo va a ade quação do dis pos to no art. 1 º da sua Re so lu ção nº 8/91 (al te ra da pela Re so lu ção n º 13/91)
ao es ta tu í do na Sú mu la TCU nº 245, se gun do a qual “Não pode ser apli ca da, para efe ito de apo sen ta do ria es ta tu tá ria, na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, (...) a con ta gem
ponderada, para efe i to de apo sen ta do ria or di ná ria, do tem po re la ti vo a ati vi da de s que
per mi ti ri am apo sen ta do ria es pe ci al com tem po re du zi do”;
8.3 – de ter mi nar à SECEX/MG que acom pa nhe a im ple men ta ção da de ter mina ção cons tan te do item 8.2 su pra.
9. Ata nº 36/2001 – 1ª Câ ma ra
10. Data da Ses são: 9-10-2001 – Ordi ná ria
11. Especificação do quorum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Mar cos Vi ni ci os Vi la ça (Pre si den te), Iram Sa ra i va,
Wal ton Alen car Ro dri gues e Gu i lher me Pal me i ra (Re la tor).
MARCOS VINICIOS VILAÇA
Presidente
GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator
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