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VOTO GC-5 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 105.112-3/20 

ORIGEM:  SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR 

ASSUNTO:  TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO 
 

 

TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. ATO 

SUJEITO A REGISTRO. ART. 71, III, DA CRFB/88. SIMETRIA EM 

RELAÇÃO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS. DECISÃO 

PRETÉRITA NÃO CUMPRIDA PELO JURISDICIONADO. DÉFICIT 

INFORMACIONAL QUE COMPROMETE A ANÁLISE MERITÓRIA DO 

FEITO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA EXTERNA, MEDIANTE 

COMUNICAÇÃO. 

ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 9.537/2021, QUE ALTEROU O CAPUT 

DO ART. 78 DA LEI ESTADUAL Nº 279/1979. MUDANÇA DA 

CARACTERÍSTICA DA GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE 

TRABALHO. VERBA QUE PASSOU A OSTENTAR CARÁTER 

PERMANENTE, INERENTE AO CARGO EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA 

GRET NO PERCENTUAL MÁXIMO, INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO 

DE SERVIÇO PRESTADO. 

ALTERAÇÃO QUE NÃO SE APLICA, ENTRETANTO, AOS BENEFÍCIOS JÁ 

CONCEDIDOS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. FORMA DE 

INCORPORAÇÃO DA GRET QUE DEVERÁ OBSERVAR A LEGISLAÇÃO EM 

VIGOR NO MOMENTO EM QUE FOREM REUNIDOS OS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. 

AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PAGAMENTO DA 

VERBA “DET JUD GRAT PECÚNIA D21753” NO PATAMAR DE 75%. 
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COMUNICACÃO DO SERVIDOR INTERESSADO DIANTE DE ABSOLUTA 

DESÍDIA NO ATENDIMENTO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. CARÁTER 

EXCEPCIONAL DA MEDIDA. 

MUDANÇA DE ENTENDIMENTO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA 

NÃO SURPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DO CPC, APLICÁVEL DE 

FORMA SUBSIDIÁRIA AO TCE-RJ, EM RAZÃO DO ART. 15 DO CPC C/C 

ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO. 

 

 

Versam os autos sobre o ato concessório de transferência para a reserva remunerada ex officio da 

PMERJ de Carlos Roberto Garcia de Oliveira, Coronel PM. 

Na sessa o realizada no dia 27/09/2021, o Plena rio desta Corte decidiu pela comunicação ao 

jurisdicionado, nos seguintes termos: 

 
VOTO: 

I – pela COMUNICAÇÃO ao atual Diretor de Inativos e Pensionistas da PMERJ para que, ciente 
da nova orientação jurídica e marco temporal estabelecidos na decisão Plenária proferida na 
Sessão de 23/09/2020, no bojo do processo TCE-RJ nº 115.258-8/18, providencie, no prazo de 
30 (trinta) dias: 

a) a retificação da apostila de fixação dos proventos, fazendo constar o percentual de 165% 
a título de Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET, comprovando a publicação 
do ato retificador a este Tribunal; 

b) a retificação do comprovante de pagamento do militar, fazendo constar os percentuais 
de 165% a título de Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET e de 60% a título 
de Gratificação por Tempo de Serviço – GTS, comprovando a realização dos ajustes a este 
Tribunal; 

c) encaminhe cópia do ato administrativo que concedeu ao ex-servidor a gratificação 
fundamentada no Decreto nº 21.753/1995, demonstrando a adequação do percentual 
inserido no ato de fixação de proventos; e 

d) a ciência, de forma inequívoca, ao interessado acerca da decisão prolatada nestes autos; 

II – ultimado o prazo constante no item I deste voto, com ou sem manifestaça o da parte 
interessada, os autos devera o ser prontamente encaminhados a SUP, para reexame, atentando-
se especialmente para o prazo fixado em sede de repercussa o geral pelo STF em relaça o a  
mate ria (tese 445 do STF). 

 

A decisa o na o foi atendida. Seguindo a regular tramitaça o, o feito foi reanalisado pela 3ª 

Coordenadoria de Ana lise de Atos de Pessoal Sujeitos a Registro (3ª CAP), que, considerando a 
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manifestaça o da Coordenadoria Setorial de Prazos e Dilige ncias (CPR) apontando a inexistência de 

resposta do jurisdicionado, conclui por sugerir a RECUSA DO REGISTRO do ato em ana lise, cumulado com 

COMUNICAÇA O ao jurisdicionado. 

Entretanto, malgrado a fixaça o de proventos na o tenha atribuí do a  GRET percentual condizente 

com o entendimento consolidado nos autos do Processo TCE nº 115.258-8/2018, por meio do voto 

proferido na sessa o plena ria realizada no dia 23.09.2020, o corpo instrutivo ponderou que, com o advento 

da Lei nº 9.537/2021, a impropriedade teria restado sanada. Nesse contexto, registrou que a sugesta o de 

recusa do registro na o se deve a  ause ncia de retificaça o do percentual de GRET, mas sim a s outras falhas 

apuradas nos autos. 

O Ministe rio Pu blico Especial manifesta-se em ide ntico sentido. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Como relatado, embora o ato de fixação de proventos tenha contemplado a inclusão da parcela 

Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET em percentual distinto daquele que seria devido, à 

luz do art. 3º, parágrafo único do Decreto nº 21.389/1995, a 3ª CAP manifestou entendimento de que a 

falha teria sido superada com o advento da Lei nº 9.537/2021.  

Diante da relevância da matéria, reputo necessário tecer alguns comentários, de modo a 

contextualizar o entendimento do corpo instrutivo e a discussão a ser travada sobre o tema. 

 

                   (I) 

BREVE HISTÓRICO PROCESSUAL ACERCA DA INTEGRAÇÃO DA PARCELA GRATIFICAÇÃO DE REGIME 

ESPECIAL DE TRABALHO – GRET AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE 

 

Com efeito, este Tribunal já apreciou a questão da incorporação da Gratificação de Regime 
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Especial de Trabalho - GRET - aos proventos de inatividade de policiais e bombeiros militares em diversas 

oportunidades. Destaco aqui os principais precedentes acerca do tema. 

Em razão do advento do Decreto nº 21.389/951, o jurisdicionado inicialmente adotou o 

entendimento de que a parcela deveria ser incorporada aos proventos de inatividade na razão de 5% 

(cinco por cento) para cada ano de serviço prestado, sem obedecer a nenhum limite, o que, por algum 

tempo, foi chancelado por esta Corte. No entanto, em 03.08.2006, este Tribunal de Contas alterou sua 

compreensão acerca da matéria, tendo fixado o entendimento, nos autos do Processo TCE-RJ nº 116.484-

7/05, de que a incorporação da GRET teria como limite os valores determinados nos incisos do artigo 1º 

do Decreto Estadual nº 21.389/95.  

Posteriormente, em razão da mudança de interpretação desta Corte de Contas quanto à questão, 

e com o intuito de preservar as expectativas daqueles militares que já haviam preenchido os requisitos 

para se aposentar anteriormente à mudança, fixou-se um marco para aplicação da nova interpretação.  

Nesse contexto, em sede de consulta (Processo TCE nº 114.319-5/10), foi definido um recorte temporal, 

segundo o qual o bombeiro militar4 que reunisse condições para a inativação antes do dia 09.06.2008 

(data de ciência do jurisdicionado acerca da decisão paradigmática) teria o direito à apropriação do 

percentual da GRET de forma ilimitada - 05% (cinco por cento) para cada ano do tempo total de serviço 

ou fração superior a 06 meses. Após aquela data, haveria que se respeitar os limites estabelecidos nos 

incisos do artigo 1º do Decreto Estadual nº 21.389/95. Idêntica lógica fundamentou a definição do marco 

temporal de 04.09.2006 aos policiais militares, por decisão no Processo TCE-RJ nº 102.458-5/90. 

Já no Processo TCE-RJ nº 115.258-8/18, restou decidido que o cálculo da vantagem a ser 

incorporada deve considerar apenas o período inerente à função de bombeiro ou policial militar, isto é, 

o tempo de serviço efetivo, na forma do art. 134 da Lei Estadual nº 880/85 e do art. 131 da Lei Estadual 

nº 443/81, conforme o disposto no art. 19 da Lei Estadual nº 279/79.  

                                                           
1 Art. 1º - Os valores percentuais previstos no art. 19, § 1º, ítens I, II, III da Lei nº 279, de 26 de novembro de 1979, serão respectivamente, 
os seguintes:   
I - 192,50% (cento e noventa e dois e cinqüenta centésimos), para Oficiais Superiores;  
 II - 150% (cento e cinqüenta por cento), para Oficiais Intermediários e Subalternos; 
III - 122,50% (cento e vinte e dois por cento e cinqüenta centésimos), para Aspirantes a Oficial, Alunos das Escolas de Formaçã  o, 
Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados. 
Art. 3º - O parágrafo único, do art. 1º do Decreto nº 13.924, de 23 de novembro de 1989 passa a ter a seguinte redação:  
 "Parágrafo Único - A vantagem de que trata este artigo será incorporada aos proventos da inatividade na razão de 5º (cinco por cento), para 
cada ano de serviço ou fração superior a 06 (seis) meses". 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12359529/art-1-do-decreto-21389-95-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com/legislacao/90609/lei-279-79-rio-de-janeiro-rj
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12359492/art-1-inc-i-do-decreto-21389-95-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12359450/art-1-inc-ii-do-decreto-21389-95-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12359405/art-1-inc-iii-do-decreto-21389-95-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12359264/art-3-do-decreto-21389-95-rio-de-janeiro
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No entanto, considerando que ao longo dos anos este próprio Tribunal registrou inúmeras 

concessões de transferência para reserva remunerada computando, para efeito de incorporação da GRET, 

o período não inerente à função de bombeiro e policial militar, entendeu-se que, em respeito às legítimas 

expectativas dos destinatários das referidas normas, e com fundamento no art. 23 da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, tal orientação apenas deveria ser aplicada quanto aos atos de 

transferência para a reserva remunerada cujos requisitos fossem implementados a partir da ciência, pelo 

jurisdicionado, quanto ao teor daquela decisão. 

No que concerne a s reformas por invalidez, esta Corte fixou o entendimento, a partir do 

julgamento do processo TCE-RJ nº 102.170-9/19, de que, embora a lei assegure a incorporaça o da GRET 

na integralidade, independentemente do tempo de serviço, aos bombeiros militares incapacitados pelos 

motivos constantes dos incisos I, II, III e IV, do art. 107 da Lei Estadual nº 880/1985, tal disciplina na o 

pode ser estendida aos policiais militares, por ause ncia de amparo legal.  

Assim, em relaça o a s reformas dos policiais militares, por invalidez, decidiu o Plena rio deste 

Tribunal que o fato de o militar ter sido reformado com base no art. 104, incisos I, II e IV, da Lei Estadual 

nº 443/1981, ou seja, com proventos integrais, na o assegura, por si so , a incorporaça o integral da 

Gratificaça o de Regime Especial de Trabalho aos proventos de inatividade, visto que a incorporaça o de 

qualquer vantagem aos proventos deve observar o disposto na legislaça o, e o Decreto Estadual nº 

21.389/95, que ate  enta o regulava o pagamento da mencionada parcela, estabelecia, em seu art. 3º, 

para grafo u nico, que a GRET seria “ incorporada aos proventos da inatividade na razão de 5% (cinco por 

cento), para cada ano de serviço ou fração superior a 06 (seis) meses”. 

Entretanto, recentemente foi editada a Lei Estadual nº 9.537/2021, que instituiu o Sistema de 

Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro (SPSMERJ) e promoveu relevantes alterações 

na disciplina remuneratória dos integrantes das Corporações Militares no âmbito estadual, inclusive no 

que concerne à Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET, o que ensejou a mudança de 

entendimento da 3ª CAP, conforme exposto na proposta de encaminhamento. 

 Passo, então, a examinar algumas mudanças promovidas pela novel legislação estadual e seus 

reflexos na incorporação da referida parcela aos proventos e pensões. 
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        (II) 

  A NOVA DISCIPLINA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.537/2021 

 

 Sabe-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu significativa mudança no sistema 

previdenciário brasileiro, destacando-se a desconstitucionalização das regras de elegibilidade e de 

cálculo dos benefícios, além da alteração no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, que atribuiu à 

União competência privativa para instituir normas gerais de inatividade e pensão dos servidores 

integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiro militares. 

Diante do permissivo constitucional, a União Federal editou a Lei nº 13.954/2019, a qual, dentre 

outras medidas, demanda a instituição, pelos Estados, de um chamado Sistema de Proteção Social dos 

Militares, que discipline os casos de inatividade e pensão daqueles servidores, observadas as regras 

gerais definidas na legislação federal. 

 Nesse contexto, foi recentemente editada a Lei Estadual nº 9.537/2021, instituindo efetivamente 

o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro (SPSMERJ), a qual imprimiu 

significativas mudanças na disciplina remuneratória dos integrantes das Corporações Militares no 

âmbito estadual. 

 Especificamente no que concerne a este processo, cumpre destacar que o diploma promoveu 

importantes modificações no que tange ao pagamento da GRET e sua incorporação aos proventos e 

pensões. 

Observo, inicialmente, que a Lei nº 9.537/2021 conferiu nova redação ao caput do art. 78 da Lei 

Estadual nº 279/1979. Confira-se: 

 

Art. 78. Serão incorporadas integralmente à remuneração de inatividade as Gratificações 
de Tempo de Serviço, de Habilitação Profissional, de Regime Especial de Trabalho Policial 
Militar ou de Bombeiro Militar e de Risco da Atividade Militar. (Destaques acrescentados). 
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Com isso temos que, com o advento da nova legislação, a verba denominada Gratificação de 

Regime Especial de Trabalho - GRET – passará a ser incorporada aos proventos em sua 

integralidade, independentemente do tempo de serviço computado. Assim, a partir de 01.01.2022, 

a GRET passa a ter a característica de uma parcela permanente, inerente ao cargo efetivo, uma 

vantagem percebida em função da titularização do cargo. 

Sob o pilar de uma verba de cara ter permanente, que integra a remuneraça o do cargo efetivo, a 

GRET perde, como conseque ncia natural, a caracterí stica de uma gratificaça o pro labore facto, isto e , 

percebida pelo desempenho efetivo da funça o. Destarte, a incorporaça o da vantagem aos proventos de 

inatividade deixa de guardar relaça o com a passagem do tempo, como ocorria sob a e gide do Decreto 

Estadual nº 21.389/1995 - que, inclusive, foi revogado, a contar de 01.01.2022, pelo Decreto Estadual nº 

47.902/20212 – passando a ocorrer sempre de forma integral. 

Nesse cenário, a nova redação dada ao caput do art. 78 da Lei Estadual nº 279/1979 encerrou 

antiga controvérsia acerca da possibilidade de cômputo do tempo de serviço não inerente à função de 

bombeiro ou policial militar para fins de incorporação da GRET. Em verdade, a discussão perdeu o seu 

objeto, em virtude da nova característica da vantagem em comento, não havendo mais que se falar, como 

dito, no cumprimento de requisitos temporais para a incorporação da GRET no seu percentual máximo.  

Entretanto, importa sublinhar que as aposentadorias e pensões concedidas em momento 

anterior ao advento da Lei nº 9.537/2021 continuam regidas pela legislação então vigente, que 

previa a incorporação da parcela à razão de 5% a cada ano de serviço. Trata-se da aplicaça o da regra 

do tempus regit actum, segundo a qual os atos jurí dicos sa o regulados pela lei vigente no momento da sua 

realizaça o, em atença o ao princí pio da segurança jurí dica. 

É esse o teor da Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos de inatividade regulam-se pela lei vigente ao 
tempo em que o militar, ou o servidor civil, reunir os requisitos necessários. 

                                                           
2 O artigo 1º do Decreto Estadual nº 21.389, de 20 de abril de 1995, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 1º O valor percentual previsto no art. 19, inciso III, da Lei Estadual nº 279, de 26 de novembro de 1979, é de 150% (cento e cinquenta por 
cento), para Aspirantes a Oficial, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados". 
Art. 2º Revogado pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 47.916/2022. 
Art. 3º Ficam revogados o Decreto nº 13.734, de 19 de outubro de 1989, Decreto nº 13.924, de 23 de novembro de 1989 e os incisos I, II - e 
III, do Art. 1º, Art. 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 21.389, de 20 de abril de 1995. 

http://leisestaduais.com.br/rj/decreto-n-21389-1995-rio-de-janeiro-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
http://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-279-1979-rio-de-janeiro-dispoe-sobre-a-remuneracao-da-policia-militar-e-do-corpo-de-bombeiros-do-estado-do-rio-de-janeiro-e-da-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/rj/decreto-n-13734-1989-rio-de-janeiro-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
http://leisestaduais.com.br/rj/decreto-n-13924-1989-rio-de-janeiro-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
http://leisestaduais.com.br/rj/decreto-n-21389-1995-rio-de-janeiro-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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Quanto ao ponto, conve m destacar que a retroatividade contemplada no art. 40, §3º da Lei nº 

9.537/2021 na o alcança a forma de incorporaça o da Gratificaça o de Regime Especial de Trabalho – GRET, 

mas apenas os percentuais previstos no art. 19 da Lei Estadual nº 279/1979, alterados pelo novo 

diploma, sendo este o sentido inequí voco daquela norma:  

Art.40 (...) 
 
§ 3º Aplica-se aos militares do Estado inativos e aos pensionistas, cuja data de efeito da 
inativação ou da instituição da pensão militar ocorrer até 31 de dezembro de 2021, os 
percentuais previstos no Art. 19 da Lei Estadual nº 279, de 26 de novembro de 1979. 

 

Dessa forma, ao contrário do que afirmou a 3ª CAP, a falha verificada na apostila de fixação 

de proventos não restou sanada com a edição do novo diploma, que na o afeta a forma de ca lculo do 

percentual incorpora vel a tí tulo de GRET nas inativaço es ocorridas sob a e gide da legislaça o anterior. 

Subsiste, portanto, a necessidade de retificar a apostila no caso em tela, para que ela contemple o 

percentual de 165% a tí tulo da referida parcela, considerando que o servidor passou a  inatividade com 

33 anos de serviço (33x5%), raza o pela qual incluirei, ao final deste voto, comunicaça o para esse fim. 

Ultrapassado o ponto, considero relevante tecer observaço es adicionais acerca da aplicaça o da Lei 

Estadual nº 9.537/2021, com vistas a orientar a atuaça o das Corporaço es Militares Estaduais, quando da 

futura confecça o de atos de reforma e transfere ncia a  reserva remunerada. 

Como antecipado, o novo diploma promoveu mudanças significativas no regime remunerato rio 

dos policiais militares e bombeiros militares estaduais, que va o ale m das alteraço es concernentes ao 

pagamento da Gratificaça o de Regime Especial de Trabalho (GRET), acima mencionadas. 

Sob a égide da antiga redação da Lei Estadual nº 279/79, os bombeiros e policiais militares faziam 

jus, em regra, ao alçamento à patente superior no momento da inativação. A Lei nº 9.537/2021 extinguiu 

esse benefício no caso das transferências para a reserva remunerada, prevendo que os proventos serão 

calculados com base na remuneração do posto ou graduação que o militar possuísse no momento da 

passagem para a reserva3. Do mesmo modo, a novel legislação extinguiu o direito à percepção da verba 

denominada Adicional de Inatividade, devida com base no antigo regime. 

                                                           
3 Art. 18. Aplicam-se aos militares do Estado as seguintes normas gerais de inatividade:  
I – a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar do Estado possuir por ocasião 
da transferência para a reserva remunerada, a pedido, será 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685748/art-40-3-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493686068/art-18-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493686063/art-18-inc-i-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro




 

203/M 

TCE-RJ 

PROCESSO Nº 105.112-3/20 Gabinete da Conselheira 

Marianna Montebello Willeman 

Entretanto, a fim de preservar as legítimas expectativas daqueles que já haviam preenchido os 

requisitos para a inativação em 31.12.2021, o diploma conferiu a tais militares a possibilidade de manter 

o direito à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior e ao Adicional de 

Inatividade, nos seguintes termos: 

 
Art. 41. É assegurado o direito adquirido ao militar do Estado que preencher até 31 de 
dezembro de 2021 os requisitos estabelecidos para transferência para a reserva 
remunerada, a pedido, na forma da legislação vigente até 31 de dezembro de 2021 , a 
qualquer tempo, quando da passagem à inatividade remunerada, a opção pela 
percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria 
da mesma, obedecendo-se ao seguinte: 
(...) 
 
§ 3º O exercício do direito de opção constante no caput deste artigo deve ser realizado no 
requerimento de passagem para inatividade, e implicará na percepção do Adicional de 
Inatividade instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, sendo vedada a 
acumulação com a Gratificação de Risco de Atividade Militar . 
 
§ 4º Na hipótese de não ser realizada a opção ou optando pelo não exercício do direito 
previsto no caput deste artigo, o militar fará jus à Gratificação de Risco de Atividade Militar , 
sendo vedada a acumulação com: 
 
a) o Adicional de Inatividade4, instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983; 
e  
 
b) o cálculo da remuneração da inatividade sobre o soldo do grau hierárquico superior  
ou com o cálculo adicional de 20% (vinte por cento) na hipótese de ser o militar no posto de 
Coronel. (Destaques acrescentados). 

 

 

Como se percebe, a Lei nº 9.537/2021 concedeu aos servidores um direito de opção quanto ao 

regime jurídico aplicável aos seus benefícios. Tanto certificou o direito à obtenção do benefício pelas 

regras anteriores, como também concedeu a possibilidade de optar pelo novo regime, com base em um 

juízo individual de conveniência. 

                                                           
 
4 Art. 40 (...) 
§ 1º Fica vedada a concessão de Indenização de Adicional de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, 
às remunerações de inatividade e pensões militares cujas datas de efeito tenham validade a partir da entrada em vigor desta L ei.  
§ 2º É vedada, em quaisquer hipóteses, a acumulação da Gratificação de Risco da Atividade Militar com a Indenização de Adicional 
de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983. 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685736/art-41-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685695/art-41-3-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685689/art-41-4-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685685/art-41-inc-iii-a-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685681/art-41-inc-iii-b-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685761/art-40-1-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/493685755/art-40-2-da-lei-9537-21-rio-de-janeiro
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Entretanto, embora o novo diploma tenha conferido aos servidores a possibilidade de escolha 

pela passagem à inatividade com fundamento na legislação vigente em 31.12.2021, haja vista a satisfação, 

naquela data, dos requisitos então exigidos para a reforma ou reserva remunerada, não lhes concedeu 

a prerrogativa de “combinar regimes”, de modo que o servidor deve optar por se sujeitar 

integralmente ao regime da Lei nº 9.537/2021, ou ao regime que o antecedeu. 

A mate ria na o revela grandes dificuldades: ou o militar sera  transferido a  reserva remunerada, 

com base na regra vigente ate  31.12.2021, com direito a  inclusa o, nos proventos, (i) da verba denominada 

Indenizaça o de Adicional de Inatividade (IAI), (ii) ao alçamento a  patente superior, na passagem a  

inatividade, e (iii) a contagem da parcela denominada Gratificaça o por Regime Especial de Trabalho 

(GRET), nos estritos termos determinados no art. 3º, para grafo u nico, do Decreto Estadual nº 

21.389/1995, OU sera  transferido a  reserva remunerada, com fundamento na novel legislaça o, com 

direito a  percepça o (i) da verba denominada Gratificaça o de Risco de Atividade Militar (GRAM) e (ii) a 

incorporaça o da GRET na integralidade, independentemente do tempo de serviço. Entretanto, nesse 

u ltimo caso, não fará jus a  vantagem denominada Indenizaça o de Adicional de Inatividade (IAI), assim 

como não terá direito de ser alçado ao grau hiera rquico imediatamente superior, na passagem a  

inatividade. 

São, portanto, inconciliáveis, as pretensões de ver reconhecido o direito de perceber a verba IAI 

e de, na passagem à inatividade, ser alçado à patente superior, e de receber a verba GRAM e incorporar 

aos proventos a vantagem GRET no patamar máximo, independentemente do tempo de serviço apurado. 

Seguindo a mesma lo gica, caso o servidor tenha preenchido os requisitos para inativaça o ate  

31.12.2021 e opte, em seu requerimento de passagem a  reserva remunerada, pelo regime da Lei nº 

9.537/2021, a contagem do tempo de serviço, inclusive para fins de vantagens, deverá cessar no 

dia 31.12.2021.  

Com efeito, não é possível deferir transferência à reserva remunerada ou reforma com 

fundamento na legislação vigente até 31.12.2021 - haja vista a satisfação, naquela data, dos requisitos 

exigidos - e, simultaneamente, quando do requerimento do benefício, conceder vantagens provenientes 

do período laborado posteriormente a 31.12.2021, por aplicação da lei que permaneceu em vigor5.  

                                                           
5 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro possui precedentes nesse sentido, a exemplo dos processos 2006.003.01509 e 2006.003.0757, 
nos quais fixou o entendimento quanto à impossibilidade de se considerar no cálculo dos proventos das aposentadorias fundamentadas no art.3º 
da Emenda Constitucional nº 20/1998 o tempo de serviço completado após a publicação da emenda. 
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Nessa toada, para que o militar possa usufruir das vantagens adquiridas no lapso temporal entre 

a entrada em vigor da novel legislação e o período trabalhado até a data da validade de sua transferência 

para a reserva remunerada, ter-se-á de aplicar, necessariamente, o regime instituído pela Lei Estadual nº 

9.537/2021. Do contrário, estar-se-ia promovendo a mistura de regras, criando-se um regime híbrido e 

fictício com o fito de auferir vantagens, o que seria certamente inaceitável. 

 

          (III) 

        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando o exame do caso concreto, considerando todo o exposto, verifico que as 

impropriedades apontadas na decisão plenária proferida em 27.09.2021 permanecem pendentes de 

saneamento. 

Em primeiro lugar, verifico o servidor conta com 33 anos de tempo de serviço para todos os 

efeitos legais, conforme certidão anexada aos autos, tempo esse que, multiplicado por 5%, na forma do 

art. 3º, para grafo u nico, do Decreto Estadual nº 21.389/95 – vigente ao tempo da aposentadoria - 

concede ao militar o direito à GRET no percentual de 165%, e não ao percentual de 192,50%, como 

equivocadamente fixado na apostila de fixação de proventos, haja vista o entendimento já consolidado, 

há muito, no âmbito deste Tribunal de Contas, nos autos do Processo TCE nº 114.319-5/106. Ora, se são 

incorporados 5% ao ano, 33 anos conferem ao militar 165%, conforme operação aritmética simples.  

Por fim, acrescento que consta na apostila de fixação de proventos parcela “DET JUD GRAT 

PECÚNIA D21753” no patamar de 75%, devendo jurisdicionado encaminhar a documentação pertinente, 

como a decisão judicial ou Decreto autorizativo, o ato individual concessivo da gratificação lastreada no 

Decreto nº 21.753/19957, em termos que evidenciem a natureza, a extensão do direito pecuniário 

reconhecido ao interessado, bem como explicitando o percentual consignado. 

                                                           
6 “Enquanto isto não ocorre, devem ser mantidos os percentuais em vigor, bem como os cálculos para inclusão da GRET nos proventos na forma 
até agora adotada e aceita por este Tribunal de Contas, qual seja: 5% (cinco por cento) do soldo para cada ano de serviço ou fração superior 
a 6 (seis) meses, aplicando-se como limites máximos os percentuais definidos pelo artigo 1º do Decreto nº 21.389/95.” (excerto extraído 
do voto aprovado pelo Plenário nos autos do TCE nº 114.319-5/10, na sessão realizada no dia 31.05.2011). 
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No entanto, devo destacar que há algumas importantes considerações a serem feitas, tendo em 

vista a possível denegação do registro do ato em comento, sem que, até o momento, o interessado 

principal tenha sido cientificado a respeito dos pontos suscitados e reputados irregulares por este 

Tribunal em relação ao seu processo. 

Posto isso, aplicam-se à situação aqui verificada as considerações que fiz no voto que proferi nos 

autos do processo TCE-RJ nº 103.479-3/85, aprovado na sessão plenária realizada no dia 25.01.2021. 

Naquela ocasião, no exame de ato de refixação de proventos em que foi apontada irregularidade 

que poderia ensejar a recusa de registro do referido ato, diante do não cumprimento, pelo 

jurisdicionado, de determinação para que fosse dada ciência ao interessado, destaquei que, a despeito da 

preocupação com a operacionalidade das medidas decorrentes da observância do contraditório realizado 

diretamente com cada servidor, devem ser sopesados, em especial, os efeitos decorrentes de uma 

denegação de registro em sua esfera jurídica subjetiva. Referi-me, ainda, a dois aspectos do contraditório 

que se implicam mutuamente, quais sejam, a de participação com influência na formação do resultado e 

a da não surpresa. 

Vejam-se excertos importantes do voto mencionado: 

 
Sendo o contraditório uma garantia de participação com influência, decisões denegatórias 
do registro, sem a participação do servidor nos autos, mesmo se afirmando que o 
aperfeiçoamento do contraditório se dá junto ao órgão administrativo, pode caracterizar ainda 
uma inobservância da garantia da não surpresa, cujo efeito encontra-se relativizado pelo 
entendimento sufragado na Tese 445 do STF, posto que, mesmo diante de uma inação do órgão 
de origem, ultrapassado o lapso temporal de 05 (cinco) anos, o registro será concedido. 

De acordo com Alexandre Câmara7, a causa para inobservância da garantia da não surpresa no 
âmbito judicial está relacionado ao brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (“dá-me os fatos que 
te darei o direito”), vejamos: 

Sempre foi da cultura do processo civil brasileiro admitir-se a prolação de decisões fundadas 
em argumentos de direito que não tivessem sido submetidos a debate prévio. Era o que se 
extraía da clássica parêmia da mihi factum, dabo tibi ius (“dá-me os fatos que te darei o 
direito”). É que tradicionalmente se acreditou que a incumbência das partes era apresentar 
ao juízo os fatos da causa, cabendo ao órgão jurisdicional estabelecer o direito aplicável. 
Ocorre que esta é uma forma de atuar incompatível com o Estado Constitucional, já que 
presa à ultrapassada ideia de que o processo serve apenas para que o Estado dê solução às 
causas que lhe são submetidas, construindo os resultados de forma solipsista. Este juiz 
solipsista, egoísta, que constrói a decisão judicial sozinho, é incompatível com o Estado 
Democrático de Direito, o qual exige que o exercício do poder estatal se dê de forma 
comparticipativa, já que a participação da sociedade é um dos elementos integrantes dessa 

                                                           
7 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 2ª ed. revista e atualizada. São Paulo: Atlas, 2016, p. 12.  
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forma de Estado expressamente estabelecida pela Constituição da República. Assim, só é 
constitucionalmente legítima (ou, dito e outro modo, só é democrática) a decisão judicial 
construída em contraditório por todos os participantes do processo, aos quais incumbe 
debate todo e qualquer possível fundamento da decisão judicial. Não se admitem, portanto, 
as decisões chamadas de “terceira via”, ou seja, as decisões baseadas em fundamento que o 
juiz tenha “tirado da cartola”, invocando-o de forma surpreendente, sem submetê-lo a prévio 
debate. 

Some-se à argumentação apresentada o disposto no artigo 9º do CPC, em que se determina que 
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, 
reservadas as exceções expressas no parágrafo único do citado dispositivo. São as chamadas 
decisões proferidas inaudita altera parte, ou, sem a oitiva da parte contrária, sob pena de, 
respeitada a exigência de oitiva prévia da parte contra se decide, não ter a decisão qualquer 
efetividade.8  

No âmbito dos processos de controle, os elementos de formação do processo são diferenciados, 
por força dos interesses envolvidos, uma vez que o bem jurídico tutelado é o interesse público, 
afastando-se, portanto, a polarização das partes propriamente dita (autor e réu), a substituição 
da figura do Estado-juiz, responsável pela pacificação do conflito em jogo pelo órgão de 
controle, que, por força de mandamento constitucional, nos processos de pessoal, tem sua 
jurisdição firmada no registro ou na denegação do ato de admissão, de inativação, de pensão, 
dentre outros), realizando um juízo de conformidade do ato à norma. 

Essa noção de legalidade de mera subsunção, cunhada sob à égide do Estado de Direito, vem se 
aperfeiçoando ao longo de tempo, acompanhando a evolução da sociedade e do próprio Direito. 
Nessa trilha, os princípios regedores do processo administrativo igualmente evolucionaram, 
com destaque para a ideia de juridicidade como evolução da legalidade em sentido estrito. 

Nessa linha posiciona-se Humberto Dalla Bernadina de Pinho ao propor uma releitura do 
princípio do acesso à justiça sob o manto das lições de Cândido Rangel Dinamarco9: 

Cândido Rangel Dinamarco destaca, desde há muito, a relevância de se emprestar 
‘interpretação evolutiva aos princípios e garantias constitucionais do processo civil’, 
reconhecendo que ‘a evolução das ideias políticas e das fórmulas de convivência em 
sociedade’ repercute necessariamente na leitura que deve ser feita dos princípios 
processuais constitucionais a cada época. 

Como exposto anteriormente, o papel das Cortes de Contas em matéria de pessoal vai além de 
homologar o ato oriundo do órgão administrativo, caso contrário, de pronto, da ausência de 
conformidade do ato à norma já redundaria na denegação do registro. Persegue-se eliminar o 
déficit informacional que obstaculiza o exercício da jurisdição de contas, motivo pelo qual 
mostra-se razoável que a diligência externa, sob a forma de comunicação, seja direcionada ao 
servidor, uma vez esgotadas todas as medidas perante o órgão administrativo, como medida de 
salutar aos ideais do Estado Democrático de Direito. 

(...) 

A  luz de todo o exposto, compreendo que a comunicação – na hipo tese de o o rga o 
administrativo ou entidade previdencia ria na o atenderem a  decisa o desta Corte no sentido de 
cientificar o interessado – deve ser utilizada em cara ter de absoluta excepcionalidade, a fim 
de se evitar a recusa do registro de ato concesso rio de aposentadoria ou de pensa o. 

                                                           
8 Cf. CÂMARA, Alexandre Freitas. Ob. cit., p. 12. 
9PINHO, Humberto Dalla Bernardinha de. A releitura do princípio do acesso à justiça e o necessário redimensionamento da intervenção judicial 
na resolução dos conflitos na contemporaneidade. Revista EMERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, t. 1, p. 241-271, set.- dez., 2019. 
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Tal conclusa o decorre de uma interpretaça o sistema tica do tratamento da mate ria pelo texto 
constitucional e pela disciplina legal, que pugnam por uma atuaça o constante das Cortes de 
Contas e dos o rga os administrativos ate  que seja ultimado o exercí cio da jurisdiça o pelo 
Tribunal, por meio do registro (ou na o, diante da ause ncia de conformidade), assim refletindo 
uma preocupaça o com a preservaça o da viabilidade da atividade fiscalizato ria do O rga o de 
Controle, sempre direcionado pelo princí pio do devido processo legal que demanda, diante da 
ine rcia do o rga o administrativo em cientificar o servidor interessado sobre a evoluça o de seu 
processo e das conseque ncias advindas do controle, deve reestabelecer o protagonismo do 
princí pio do contradito rio, caracterizado pela garantia constitucional da na o surpresa, por meio 
do chamamento do servidor aos autos diretamente pelo Tribunal, posto que os efeitos da 
decisa o definitiva sa o suportados, efetivamente, pelo servidor. 
 
 

Portanto, em raza o da possí vel recusa do registro do ato em exame, acrescento medida que reputo 

imprescindí vel, com base nas premissas teo ricas e fa ticas ja  amplamente estabelecidas neste voto, que 

consiste na cientificação, pelo próprio Tribunal, do interessado que pode ter o registro de seu ato de 

transfere ncia para a reserva recusado, sem embargo da determinaça o ao jurisdicionado, para que o 

cientifique a respeito do inteiro teor deste voto. 

Em razão destas circunstâncias, posiciono-me EM DESACORDO com a sugestão do corpo 

instrutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. Desse modo, 

 

VOTO: 

 

I – pela COMUNICAÇÃO ao atual Diretor de Inativos e Pensionistas da PMERJ, nos termos do Regimento 

Interno desta Corte, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências a seguir discriminadas, 

alertando-o, desde já, que, mantidas as impropriedades, estará o ato sob exame passível de recusa de 

registro: 

a) retifique a apostila de fixação dos proventos, fazendo constar o percentual de 165% a título 

de Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET, comprovando a publicação do ato 

retificador a este Tribunal; 

b) retifique o comprovante de pagamento do militar, fazendo constar os percentuais de 165% a 

título de Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET e de 60% a título de Gratificação 

por Tempo de Serviço – GTS, comprovando a realização dos ajustes a este Tribunal; 

c) encaminhe cópia do ato administrativo que concedeu ao ex-servidor a gratificação 
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fundamentada no Decreto nº 21.753/1995, demonstrando a adequação do percentual inserido 

no ato de fixação de proventos; e 

d) cientifique, de forma inequí voca, o interessado da situaça o de seu processo; 

 

II − pela COMUNICAÇÃO ao Senhor CARLOS ROBERTO GARCIA DE OLIVEIRA, interessado principal deste 

processo, nos termos regimentais, para que tome ciência desta decisão e, em especial, da possibilidade 

de ter o registro da transferência para a reserva remunerada recusado por esta Corte de Contas, caso 

a PMERJ não atenda esta decisão; e 

III – ultimado o prazo constante no item I deste voto, com ou sem manifestação da parte interessada, os 

autos deverão ser prontamente encaminhados à SUP, para reexame, atentando-se especialmente para 

o prazo fixado em sede de repercussão geral pelo STF em relação à matéria (tese 445 do STF). 

 
GC-5, 

 
 

MARIANNA M. WILLEMAN 
CONSELHEIRA-RELATORA 

Documento assinado digitalmente 




