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PARECER Nº 01240 – 3.13/ 2010/ICN/CONJUR/MP  

PROCESSO N° 05586.000562/2010-13 

INTERESSADO: Departamento de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos, da Secretaria 

Executiva deste Ministério          

ASSUNTO: Complementação de aposentadorias e pensões prevista no art. 2º, da Lei nº 8.186, 

de 1991.  

I– Pedido de revisão do PARECER / MP / CONJUR / 

ICN/Nº 0759 – 3.13/2010. 

II – Pelo aditamento da referida manifestação, com 

retificação do entendimento nela exposto, 

acolhendo-se a possibilidade de pagamento 

proporcional da complementação em comento. 

III – Pleito da ARRFSA carece de amparo legal. 

IV – Pelo retorno dos autos ao DERAP/SRH/MP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Trata-se de pedido de revisão do PARECER/MP/CONJUR/ICN/Nº 0759 – 3.13/2010, 

no qual foi analisada questão referente ao cálculo da complementação de aposentadoria e 

pensões dos ferroviários, prevista na Lei nº 8.186, de 1991. 

 

2.  Por meio da NOTA INFORMATIVA Nº 17/DERAP/SE/MP2010 (fls. 79/83), o 

DERAP/SE/MP requereu a modificação parcial daquela manifestação, no tocante ao pagamento 

proporcional da complementação de aposentadoria, de acordo com o tempo de contribuição do 

ferroviário, por entender que: 

 

“(...) 
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Cabe destacar, inicialmente, que o art. 2º da Lei nº 8.186, de 1991, deixa claro que se 
deve observar as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária para os efeitos 
da complementação de aposentadoria dos ferroviários. Assim, a nosso ver, são inválidas 
as concessões efetivadas com inobservância de tais normas, em todo o seu contexto, in 

verbis: 
(...) 
Na mesma trilha do art. 2º, o art. 5º da referida Lei, estabelece que a complementação de 
pensão é igualmente devida pela União e continuará a ser paga pelo INSS, observadas as 
normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária e também as disposições do art. 
2º ora transcrito. 
 
Nesse sentido, se observarmos detidamente a determinação da Lei, concluiremos que o 
seu objetivo é preservar os benefícios conforme a sua espécie, de forma a não permitir 
que interpretações extensivas venham conferir a possibilidade de se obter o benefício 

pleno mediante o cumprimento de tempo de serviço ou de contribuição reduzido, o que 
seria [sic] uma afronta ao ordenamento constitucional sobre regime de previdência que 
estabeleceu a exigência de critérios e requisitos distintos, conforme a natureza do 

benefício. 
 
A aplicação das normas previdenciárias [sic] nos cálculos da complementação de 
aposentadoria ou pensão, exigência da Lei, não gera redução de seu valor ou oferece 
qualquer prejuízo ao beneficiário, pois o seu objeto é revelar o valor devido, com 
perfeição e justiça. Imperfeito e injusto é pagar o mesmo valor da aposentadoria plena 
para quem não cumpriu plenamente o requisito tempo de serviço pi de contribuição (em 
alguns casos a diferença chega a cinco anos). 
 
Por todo exposto, a pratica deste Departamento tem sido no sentido de aplicar os cálculos 
previdenciários na concessão da complementação de aposentadorias e pensões, 
conforme modelo de Portaria em anexo. 
 
A observância das normas previdenciárias se resume em respeitar a natureza do 
benefício, conforme exemplos a seguir: 
 
Exemplo nº 1 
 
Remuneração do ferroviário, como se em atividade estivesse:  
R$ 2.000,00; 
 
Tempo de Contribuição Integral (35/35 avos) 
 
Valor da Aposentadoria Previdenciária: R$ 1.500,00 
 
R$ 1.500,00 = 35/35 avos 
 
Cálculo da Complementação: 35/35 avos 
 
Valor da Complementação = R$ 500,00 (diferença entre o valor da aposentadoria paga 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e o da remuneração do cargo 
correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a 

respectiva gratificação adicional por tempo de serviço, com a aplicação das normas 
previdenciárias). 
(...)” 

 

3.    Por outro lado, a Associação dos Aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A, 

encaminhou o OFÍCIO DIR-123/10, de 1º de julho de 2010 (fls. 01/02, do processo nº 

03090.000908/2010-20), requerendo uma nova análise da matéria, nos seguintes termos: 

  
“O douto parecer de V.Sa, ao concluir pela ratificação da aplicação do Parecer 
MP/CONJUR/TK/Nº 0226-2.4/2003, limitou-se a examinar a matéria somente em relação à 
legalidade, ou não, de parcelas remuneratórias de caráter temporário a serem incluídas 
na Complementação de Aposentadoria, na forma suscitada pelo Sr. DERAP, transcrita no 
item 2 do Parecer 0759, folhas 2 (folhas 28 e 29 do Processo 05586.000562/2010-13), 

não tendo se manifestado, expressamente, sobre a consideração das parcelas salariais 
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correspondentes ao Cargo em Comissão, Funções Gratificadas e Passivo Trabalhista, 
recebidos por ocasião da Aposentadoria, objeto de nossa consulta ao [sic] DERAP, através 
do Ofício DIR-19/10. (...) 
 
Conforme Planilha de Acompanhamento do assunto, exibida em nosso site 
www.arrfsa.com.br, no link “ÚLTIMAS NOTÍCIAS”, de título “O QUESTIONAMENTO DOS 

DIREITOS ADQUIRIDOS CONTIDOS NOS OITO ARTIGOS DA LEI 8.186/91”, fica evidenciado 

que foram trocados vários ofícios e e-mails entre esta Associação e o Sr. DERAP. O 
terceiro item da lista da referida Planilha, Ofício Nº 19/10 da AARFFSA, de 10 de fevereiro 

de 2010, na confrontação com o Histórico da Tramitação do Processo no MP, obtido no 
site desse Ministério, verifica-se que, desde seu início em 01 de fevereiro de 2010, o 
Processo só retornou ao Sr. DERAP no dia 24 de junho de 2010, acompanhado do Parecer 
0759, o que demonstra, claramente, que o Ofício 19/10, que esclarece completamente o 
assunto e comprova os nossos direitos com farta documentação da legislação pertinente, 
contida nos seus sete anexos, ainda não chegou ao seu conhecimento, o que lhe 
possibilitará uma avaliação precisa sobre o assunto, que ora estamos requerendo”. 

 

4. A fim de fundamentar suas razões, a ARFFSA anexou aos autos diversos 

documentos, dentre os quais o Ofício Nº 19/10 da AARFFSA, de 10 de fevereiro de 2010 (fls. 

06/09, do processo nº 03090.000908/2010-20, no qual expõe os motivos de sua irresignação 

com a base de cálculo atualmente utilizada no pagamento da complementação de 

aposentadoria e pensões em comento: 

 
“A nossa Complementação Salarial nos vem sendo paga: 
 
a) De acordo com a Carta Circular nº 96 (origem 601-005.0), do Instituto Nacional 

de Previdência, de 20/12/1982 (ANEXO 1), de assunto: Pagamento de Benefícios – 
Ferroviários – RFFSA – PT/DG – 5078212/82 e 5076270/82, que diz em seu primeiro 
parágrafo: “Por força de Sentença Judicial, a RFFSA foi condenada a complementar o valor 
dos benefícios previdenciários, concedidos aos ferroviários, seus ex-servidores”; 
b) Conforme a Carta-Circular nº 2152/DPS/83, de 08/08/1983 (ANEXO 2), baixada 

segundo entendimentos havidos pelos então Ministros do Trabalho e Previdência Social, 
da Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral e dos Transportes, contidos na 
Exposição de Motivos nº 421, de 10/10/1969 (ANEXO 3) e Aviso 290/DP, de 28/11/1984 

(Processo IAPAS nº 001.512.84) (ANEXO 4); 
c) Segundo a Carta-Circular nº 2402/DPS/83 – Reservada, de 24/08/1983 (ANEXO 

5), ASSUNTO: “Complementação de Aposentadorias de ex-ferroviários. Critérios para 
simulação de enquadramento no plano de classificação de cargos – Carta-Circular nº 

2152/DPS/83”. 
(...) 
1. No tocante à base salarial que, no nosso entendimento, deve e sempre foi 
considerada para o cálculo do valor da Complementação de Aposentadorias à conta da 
União, fazemos referência ao disposto no item 8 da Carta-Circular 2402/DPS/83-

Reservada, que reza o seguinte: “CABE ASSINALAR, PELA EXTREMA IMPORTÂNCIA DO 
PROCEDIMENTO, QUE O VALOR A SER CONSIGNADO NO CAMPO ´VALOR BASE´, DO 

COMANDO CITADO NA CIRCULAR Nº 2152/DPS/83, SERÁ O RELATIVO, EXCLUSIVAMENTE, 
AO SALÁRIO DO CARGO EFETIVO OU DE CONFIANÇA QUE O EMPREGADO EXERCIA NO MÊS 
DO DESLIGAMENTO”. 
 
Também a Lei 8.186/91, em seu artigo 2º, dispõe: “Art 2º - Observadas as normas de 

concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria 
devida pela União é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente 
ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação 
adicional por tempo de serviço”. 
 
Ao enunciar como sendo a parcela à conta da União: “a da remuneração do cargo 
correspondente”, o legislador não especificou propositadamente o tipo de cargo, se 
efetivo ou de confiança, obviamente, porque, na atividade, uns se situam na Tabela de 
cargos efetivos e outros na de Cargos Comissionados, visando evitar a redução salarial, 
por ocasião da aposentadoria e resguardar a permanente igualdade entre ativos e 
inativos. Esse é o espírito da Lei! 
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Impõe-se registrar que o Decreto 5.476, de 23 de junho de 2005, em seu Art. 3º, § 1º, 

extinguiu todos os cargos comissionados e as funções gratificadas existentes em 06 de 
abril de 2005, na extinta RFFSA, razão que determinou como medida da inalterabilidade 
dos salários, a aplicação da regra contida no item 4.5 do Plano de Cargos e Salários 
(ANEXO 6), pela qual a diferença do nível do cargo efetivo para o valor do cargo de 
confiança foi integrada à remuneração, passando a constituir-se em verba de natureza 

salarial, contemplada na base de cálculo da Complementação de Aposentadoria. 
 
2. Quanto ao início da vigência da complementação, pela lógica e pelo bom senso, 
entende-se que, forçosamente, deve ser a mesma do início da aposentadoria 
previdenciária. Em nenhum dos dispositivos que regulam a matéria, é admitida a 
possibilidade de se deixar de pagar a Complementação de Aposentadoria a partir da data 
de concessão de aposentadoria previdenciária. 
 
3. Quanto ao Passivo Trabalhista, é nosso entendimento que não pode ser excluído 
da Complementação de Aposentadoria por se tratar de verba de natureza salarial, 

referente à produtividade  concedida pela TST, no Processo TST nº EDC-21895/91-4. 
 
Conforme Cláusula 4ª do Acordo Coletivo (ANEXO 7) firmado pela RFFSA e CBTU com a 
Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, nos autos do mencionado Dissídio 

Coletivo, o Passivo Trabalhista será pago por todo o período de vigência do contrato 
individual de trabalho do empregado, ficando assegurada sua manutenção na 
Complementação de Aposentadoria, de que trata a Lei 8.186/91. 

 
5. É o relatório. 
 

6.  De início, passo à análise da questão do pagamento proporcional da 

complementação de aposentadoria prevista no art. 2º, da Lei nº 8.186, de 1991, de acordo 

com o tempo de contribuição do ferroviário, em atendimento à solicitação do DERAP/SE/MP, 

constante da NOTA INFORMATIVA Nº 17/DERAP/SE/MP2010 (fls. 79/83). 

 

7.  Conforme relatado, o DERAP/SE/MP defende a adoção da proporcionalidade no 

pagamento das complementações de aposentadoria em tela, afirmando que o contrário “(...) 

afronta ao ordenamento constitucional sobre regime de previdência que estabeleceu a 

exigência do cumprimento de critérios e requisitos distintos, conforme a natureza do benefício” 

(fl. 81).  

 

8.  A esse respeito, ressalta-se que a complementação em tela não se confunde com 

o próprio benefício de aposentadoria e pensão concedido pelo Regime Geral de Previdência 

Social, ou ainda pelo Regime Próprio. Ainda que se trate de parcela cujo custeio compete aos 

cofres públicos, por intermédio do INSS, na forma da Lei nº 8.186/1996, ela complementa o 

benefício previdenciário concedido pelo RGPS aos ferroviários, mas não o integra.  

 

9.  Não se pode ainda olvidar que o parâmetro estabelecido na Lei nº 8.186, de 

1991, para o cálculo da complementação de aposentadoria em tela, diz respeito ao valor da 

remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas 

subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço, sem estabelecer 

qualquer proporcionalidade em seu pagamento.  
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10.  A propósito, embora não tenha tratado da mesma complementação de 

aposentadoria versada nos autos, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu no 

seguinte sentido: 

 

“PROVENTOS - COMPLEMENTAÇÃO - LEI Nº 4.819/58, DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. Prevendo a 

lei regedora da complementação dos proventos da aposentadoria - fato 

incontroverso - o direito do aposentado a perceber, no total, quantia igual a 

que receberia se estivesse em atividade, descabe adotar a proporcionalidade, 

no que restrita ao direito concernente à previdência oficial.” (RE 175638 / SP, Rel. 

Min. Marco Aurélio, DJ 29-09-2000, grifou-se) 

 

11.  No entanto, concordamos que é procedente a preocupação externada pelo 

DERAP/SE/MP, tendo em vista que a complementação pela União dos proventos e pensões 

pagos aos ferroviários, até a integralidade da remuneração por eles recebida na atividade, 

independentemente do tempo de serviço por ele prestado, pode realmente dar margem ao 

abuso de direito, com a manipulação do benefício em tela a fim de burlar as regras 

previdenciárias. 

 

12.  Dessa forma, o trabalhador poderia optar por se aposentar em um tempo menor 

de serviço, já que sempre receberia a integralidade da remuneração por ele percebida na 

atividade, sendo que, o ônus dessa opção pessoal recairia sobre a União, pois sendo menor o 

valor da aposentadoria paga pela previdência, maior teria que ser o valor da parcela a ser 

paga a título de complementação.  

 

13.  Além disso, a aplicação literal do art. 2º, da Lei nº 8.186, de 1991 violaria o 

princípio da isonomia, pois, permitiria que o ferroviário que optasse por se aposentar em 

tempo reduzido recebesse o mesmo valor dos proventos recebidos por aquele que, nas 

mesmas condições, trabalhou por mais tempo.  

 

14.  Observe-se ainda que, embora os proventos e a complementação de 

aposentadoria sejam pagos por recursos públicos, no primeiro caso, seu custeio se dará, em 

tese, pelas contribuições que o trabalhador efetuou ao longo de todo o tempo de serviço 

trabalhado, o que não ocorre com a complementação de aposentadoria. Assim, veja-se que 

isto acarretaria ainda um aumento de despesa à União, sem a respectiva fonte de custeio, por 

ato do próprio trabalhador.  

 

15.  Em virtude desta situação, pensamos que pode haver sim a redução do valor 

complementação em tela, conforme apresentado pelo DERAP, de forma proporcional ao valor 

dos proventos de aposentadoria percebidos pelo ferroviário, pois assim a redução no valor da 
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complementação se apresentaria como decorrência lógica da própria opção do trabalhador de 

se aposentar em tempo reduzido.  

 

16.  Pensamos que tal alternativa não significa violação à dispositivo legal, na medida 

em que, observadas as razões aqui expostas, serviria para dar concreção aos princípios 

constitucionais da isonomia e da moralidade, bem como afastaria dos cofres públicos a 

obrigação de arcar com aumento de despesa em razão de ato ao qual o Poder Público não 

pode exercer qualquer influência.  

 

17.  Portanto, pensamos admissível a adoção da proporcionalidade no cálculo da 

complementação de aposentadoria prevista no art. 2º, da lei nº 8.186, de 1991, na forma  

apresentada na NOTA INFORMATIVA Nº 17/DERAP/SE/MP2010 (fls. 79/83), retificando-se, neste 

ponto, o entendimento constante do PARECER/MP/CONJUR/ICN/Nº 0759 - 3.13 / 2010.  

 

18.   Passo então à análise do pedido da AARFFSA. Nota-se que, em síntese, a 

irresignação da requerente diz respeito à exclusão de algumas parcelas recebidas pelos 

ferroviários em atividade, do cálculo da complementação de aposentadoria, quais sejam: a 

correspondente às gratificações correspondentes ao desempenho de cargos em comissão ou 

função comissionada e a relativa ao “passivo trabalhista”. 

 

19.   Embora o PARECER/MP/CONJUR/ICN/Nº 0759 - 3.13 / 2010 tenha se referido 

especificamente acerca da inadmissibilidade de inclusão dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade no cálculo da complementação, restou exaustivamente demonstrado naquela 

manifestação que, nos termos do disposto no art. 2º, da Lei nº 8.186, de 1991, deve ser 

considerada no cálculo da referida parcela apenas a remuneração do cargo correspondente ao 

do pessoal em atividade na RFFSA, observado o art. 118, parágrafo 1º, da Lei nº 10.223, de 

2001, bem como o conceito de remuneração estabelecido na Lei nº 8.852, de 1994. 

 
20.  Inclusive, repita-se que, exceto quanto à gratificação adicional por tempo de 

serviço, a Lei nº 11.483, de 2007, assim como as leis nº 8.186, de 1991 e 10.478, de 2002, não 

faz referência à inclusão nos proventos de qualquer outra vantagem concedida ao pessoal em 

atividade, motivo pelo qual, pensamos que ao se referir à “remuneração do cargo”, a Lei nº 

8.186, de 1991 quis compreender apenas as vantagens inerentes ao simples exercício do 

cargo. 

 

21.   Nesta linha, não há como incorporar no cálculo das complementações de 

aposentadoria o valor das gratificações de caráter provisório, correspondentes ao desempenho 

de cargos em comissão ou função comissionada como pretende a AARFFSA. A propósito, neste 

mesmo sentido, pode ser encontrada farta jurisprudência no âmbito de nossos Tribunais 

Federais: 
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PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE EX-FERROVIÁRIOS. PRETENSÃO 
DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PROVISÓRIO, CONCEDIDAS EM 
RAZÃO DO EFETIVO DESEMPENHO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. 

DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 
I – No caso em tela, os autores já recebem a complementação prevista na Lei nº 8.186/91, 
paga pelo INSS e custeada pela União Federal, de forma que seu benefício corresponde 

exatamente à remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na 
RFFSA. Assim sendo, inexiste qualquer diferença a ser paga a esse título. 
II – A Lei nº 8.186/91 prevê que se receba a remuneração do cargo correspondente ao 
que o segurado teria se estivesse na ativa, bem como o reajustamento deste valor nos 
mesmos prazos e condições em que for reajustada a remuneração do ferroviário em 
atividade. Entretanto, as vantagens salariais pleiteadas pelos recorrentes possuem 
caráter provisório, e são devidas tão-somente àqueles que se encontram em atividade, no 
efetivo exercício de cargo em comissão ou de função comissionada, não sendo extensível 
aos inativos. 
III – Agravo interno desprovido.(Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Agravo Interno 
2007.51.01.007262-0, DJ 30.03.2010) 
 
ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI 
10.478/2002. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DO 
CARGO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 2° DA LEI 8.186/91. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA.  
I- Cuida-se de ação em que os ferroviários aposentados objetivam receber verbas de 
complementação de aposentadoria, com fulcro na Lei n° 10.478/2002 c/c a Lei n° 
8.186/91, tendo requerido os autores a inclusão de horas extras e dos adicionais de 

periculosidade e noturno como verbas integrantes da remuneração para fins da 
complementação. 
 II- O direito à complementação à aposentadoria foi posteriormente estendido aos 
ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991, por força da Lei 10.478/2002. Conforme a 
redação do art. 2° da Lei 8.186/91, a complementação de aposentadoria devida pela 
União aos ferroviários será constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga 
pelo INSS e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na 
RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço. 
III- No art. 2° da Lei 8.186/91 não se encontram previstas, para fins de complementação 
de aposentadoria dos ferroviários, quaisquer das vantagens pecuniárias a título 
provisório, às quais o trabalhador faça jus, quando em atividade, em razão da prestação 
de serviço. Por força da própria redação do art. 2° da Lei 8.186/91, para fins de 
complementação deve ser levada em consideração tão-somente a vantagem permanente 

denominada como gratificação adicional por tempo de serviço.  
IV - A assistência judiciária não afasta a sucumbência imposta à parte, apenas suspende o 
pagamento por até cinco anos, se não revertido, antes, o estado de necessidade, 

incidindo, após, a prescrição. Apelo dos autores desprovido. Provimento ao apelo da 
União para condenar os autores ao pagamento de custas e de verba honorária, com a 
ressalva do art. 12 da Lei 1.060/50. Sentença parcialmente reformada. 
(AC 402495 - RJ – TRF 2ª Região, 7ª Turma Especializada – Relator: JC Theophilo Miguel, 
julgamento: 12/08/2008) 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-FERROVIÁRIOS APOSENTADOS APÓS O DECRETO-LEI 

956/69. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA.  
1.De acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 956/69, as diferenças ou 
complementações de proventos, gratificações, adicionais, quinquênios ou outras 
vantagens, que fossem auferidas pelos ferroviários servidores públicos e autárquicos 
federais ou em regime especial aposentados da Previdência Social, seriam mantidas e 
pagas pelo Instituto Nacional de Previdência Social.  
2. Desse modo, diante da clareza do texto legislativo, a contrario sensu, aqueles que não 
fossem aposentados na época da edição do Decreto-Lei nº 956/69 não teriam direito à 

complementação, como era o caso dos Apelantes.  
3. Os demais textos legislativos indicados não estenderam o benefício legal do Decreto-

Lei nº 956/69 aos Apelantes, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a 

sentença.  
4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença. 
(AC 19989 - RJ – TRF 2ª Região, 5ª Turma Especializada – Relator: JC Guilherme Calmon, 
julgamento: 02/10/2003) 
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22.   Em relação ao “passivo trabalhista”, mencionado pela referida Associação, nota-

se tratar de parcela prevista em acordo coletivo homologado pela Justiça do Trabalho, em 

24/04/1992, tendo como partes a Rede Ferroviária Federal e a Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos e a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários. 

 

23.   A Cláusula quarta do aludido acordo estabelece que a referida parcela “será 

paga por todo o período de vigência do contrato individual de trabalho do empregado, ficando 

assegurada sua manutenção na complementação de aposentadoria de que trata a Lei 8186 de 

21.05.1991”.   

 

24.  Porém, cumpre lembrar que o pagamento da complementação de aposentadoria 

não competia a qualquer das partes daquele ajuste e sim à União e ao INSS, como previsto no 

art. 5º
1
, da Lei nº 8.186, de 1991. Assim, não havia como a RFFSA se comprometer em um 

acordo coletivo a aumentar valor de benefício que a ela não competia pagar.  

 

25. Da mesma forma, não há como obrigar a União a reconhecer um acordo coletivo 

do qual sequer foi parte. É necessário atentar que, por se tratar de obrigação a ser custeada 

com recursos orçamentários, sua previsão ou majoração deve ser realizada por lei e não por 

meio de acordo coletivo, aplicando-se ainda o art. 169, § 1º da CF/88
2
. 

  

26. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 272, § 2º, DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 4 DO ESTADO DO MATO GROSSO. SERVIDORES PÚBLICOS. 
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, § 
1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A celebração de convenções e acordos 

coletivos de trabalho consubstancia direito reservado exclusivamente aos 

trabalhadores da iniciativa privada. A negociação coletiva demanda a existência 
de partes formalmente detentoras de ampla autonomia negocial, o que não se 
realiza no plano da relação estatutária. 2. A Administração Pública é vinculada 
pelo princípio da legalidade. A atribuição de vantagens aos servidores somente 
pode ser concedida a partir de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo, consoante dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", da 

                                                 
1
 Art. 5° A complementação da pensão de beneficiário do ferroviário abrangido por esta lei é igualmente 

devida pela União e continuará a ser paga pelo INSS, observadas as normas de concessão de benefícios 
da Lei Previdenciária e as disposições do parágrafo único do art. 2° desta lei.  
 
2
 Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos 

e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:  

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;  
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista. 
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Constituição, desde que supervenientemente aprovado pelo Poder Legislativo. 
Precedentes. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucional o § 2º, 
do artigo 272, da Lei Complementar n. 4, de 15 de outubro de 1990, do Estado 

do Mato Grosso. (STF, ADI 554 / MT - MATO GROSSO, Rel. Min. Eros Grau, DJ 
05.05.2006) 

 

27. Importa mencionar ainda que, por força do art. 623 da CLT, é nula de pleno 

direito qualquer disposição de Convenção ou Acordo que, direta, ou indiretamente, 

contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômica-financeira do Governo ou 

concernente à política salarial vigente, e, neste ponto, vale destacar que a cláusula quarta 

viola o art. 2º da Lei nº 8.186/1991 que prevê que a complementação de aposentadoria será 

constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade 

na RFFSA e suas subsidiárias, acrescida unicamente da respectiva gratificação adicional 

por tempo de serviço.  

 

28.   Portanto, não há como atender o pleito da AARFFSA, por ausência de amparo 

legal.   

 

29.  Isto exposto, sugere-se o aditamento do PARECER/MP/CONJUR/ICN/Nº 0759 - 3.13 

/ 2010, a modificação parcial do entendimento nele exposto, por entender admissível a adoção 

da proporcionalidade no cálculo da complementação de aposentadoria prevista no art. 2º, da 

lei nº 8.186, de 1991, na forma apresentada na NOTA INFORMATIVA Nº 17/DERAP/SE/MP2010 

(fls. 79/83).  

 

30.  Concomitantemente, solicita-se o retorno dos autos ao DERAP/SE/MP. 

A superior consideração. 

Brasília,      de agosto de 2010. 

 
IRMA CLÁUDIA DO NASCIMENTO MORAIS 

Advogada da União 
 
De acordo. À consideração do Sr. Consultor Jurídico. 
Em             .08.2010. 
 
 
FLÁVIA DO ESPÍRITO SANTO BATISTA 
Advogada da União 
Coordenadora-Geral Jurídica de Recursos Humanos 
 
 
Aprovo.  
I – Seja promovido o aditamento do PARECER/MP/CONJUR/ICN/Nº 0759 - 3.13 / 2010, para 
modificação parcial do entendimento nele exposto, conforme sugerido; 
II -   Retornem-se os autos ao DERAP/SE/MP, conforme proposto. 
Em             .08.2010. 
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WILSON DE CASTRO JUNIOR 
Consultor Jurídico 
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