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I-RELATÓRIO: 

EMENTA: REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSULTA 
FORMULADA PELA PFE/INSS. 
ANISTIADOS PELA LEI Nº 8.878/94. 
EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. 
FIXAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO. 
Revisão do DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 
583/2012. Desnet't;\ssidade de envio dos 
autos à· apreciação, do DECOR/CGU/AGU. 

A douta Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do 
Seguro Social - PFE/INSS, por meio da COTA Nº 504/2013/DIVCONS/CGMBEN/PFE
INSS/PGF / AGU, aprovada pelo Procurador-Chefe do órgão em 26.09.2013 (fl. 23-v), 
encaminhou a esta Consultoria Jurídica os autos dos processos em epígrafe para 
apreciação da divergência de entendimentos consignados no Parecer nº 
54/2012/CONSU/PGF/AGU e no DESPACHO/CONJUR/MPS/Nº 583/2012, com 
eventual submissão da controvérsia ao Departamento de Orientação e Coordenação 
de Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União, da Consultoria-Geral da União -
DECOR/CGU/AGU. 

2. Este é o breve relatório. 

II - ANÁLISE JURÍDICA: 

3. Inicialmente cumpre consignar, ainda que de forma perfunctória, o histórico 
da questão sob exame, a fim de melhor compreender o objeto da presente consulta. 
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• Histórico da discussão. 

4. A partir da leitura dos autos do Processo SIPPS nº 350681312 (apensado), é 
possível perceber que a controvérsia teve origem no Ministério de Minas e Energia 
(fls. 02-07), tendo a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MPOG, formalizado a consulta à Consultoria Jurídica junto 
àquela Pasta (cf. NOTA TÉCNICA Nº 472/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP). 

5. A referida consulta objetivava colher orientação acerca do procedimento a 
ser adotado no ato de retorno dos servidores estatutários ou empregados celetistas 
anistiados, mormente na hipótese de ser apurada incapacidade laboral, total ou 
parcial, permanente ou temporária, por motivo de doença preexistente ou não ( cf. 
questionamentos formulados à fl. 13). 

6. A consulente questionou, qua;nto . ~os empregados celetistas, "qual 
procedimento deverá ser adotado quando, ato contínuo ao retorno, ou seja, antes do 
cumprimento do período de carência estabelecido pelo INSS, o empregado necessitar 
ser afastado por motivo de doença". E indaga "como proceder nos casos em que o 
anistiado entrar em exercício e antes do cumprimento do período de carência exigido 
pelo INSS para concessão de benefícios, necessitar de licença médica por período 
superior a 15 (quinze) dias". 

7. A resposta veio por meio do PARECER Nº 0052-3201/2012/CGC/CONJUR
MP /CGU / AGU (fls. 16-25), que sugeriu à Secretaria de Recursos Humanos/MP a 
repristinação do art. 13 da Orientação Normativa SRH/MP nº 04/2008 (revogada pela 
Orientação Normativa SRH/MP nº 05/2010), uma vez que a concessão da anistia 
confere ao servidor o direito ao restabelecimento do seu vínculo anterior com a 
administração pública, tendo advertido que não seria o caso, portanto, do 
estabelecimento de um novo vínculo, mas sim de recomposição do vínculo anterior, 
seja ele de natureza estatutária ou celetista. 

8. Em síntese, a douta CONJUR/MPOG alcançou as seguintes conclusões, 
encartadas às fls. 23-24 dos autos: 

(a) a concessão da anistia prevista na Lei nº 8.878/1994 confere ao servidor anistiado, 
estatutário ou celetista, o direito ao restabelecimento do seu vínculo anterior com a 
administração, para todos os efeitos administrativos, previdenciários e trabalhistas, 
ressalvada a vedação de efeitos financeiros retroativos (Parecer CGU/AGU nº 01/2007-

RVJ); ~ 
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(b) como regra geral, caso o servidor anistiado apresente problemas de saúde que 
impeçam o seu imediato retorno ao serviço ou que impliquem a necessidade de 
concessão de licenças ou afastamentos posteriores, as normas aplicáveis a ele devem 
ser as mesmas que tratam do regime de seguridade dos demais servidores, estatutários 
ou celetistas; 

(c) a administração tem o dever de submeter o servidor anistiado a avaliação médica 
oficial, tendo em vista definir se o servidor tem condições de retornar imediatamente 
ao serviço ou se deverá ser submetido a tratamento médico, com a conseqüente 
concessão de licença para tratamento de saúde e eventual concessão de auxílio-doença, 
caso se trate de anistiado celetista; 

(d) em relação ao anistiado celetista, o restabelecimento do vínculo trabalhista também 
implica o restabelecimento do vínculo previdenciário com o RGPS, o que implica o 
reconhecimento imediato da condição de segurado e a desnecessidade do 
cumprimento de novas carências para o gozo dos benefícios; 

(e) Por fim, recomendou o envio de cópia à CONJUR/MPS e à douta Procuradoria 
Federal especializada junto ao INSS - PFE/INSS, com vistas a construir entendimento 
uniforme sobre a matéria para toda a administn1ção federal. 

9. Remetidos os autos a este Ministério da Previdência Social, solicitou-se a 
manifestação da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS/MPS, a qual 
exarou a NOTA/CGLEN Nº 20/2012 (fls. 28-29), acompanhada de cópias de 
pronunciamentos anteriores que guardam relação com a questão debatida (vide 
NOTA CGLEN/DRGPS/SPS Nº107/2009 e PARECER/CONJUR/MPS/Nº321/2009, fls. 
30-42). 

10. 4. Após a colheita da op1mao técnica, os fólios retornaram a esta 
CONJUR/MPS, tendo sido elaborado o substancioso PARECER Nº 452/2012 
/CONJUR-MPS/CGU/AGU (fls. 49/58), da lavra da Dra. Adriana Pereira Franco, o 
qual, na linha do que Jª havia sido exarado no bojo do 
P ARECER/CONJUR/MPS/Nº321/2009, aprovado pelo DESP ACHO/CONJUR/MPS/ Nº 
899/2009, concluiu que a legislação previdenciária não permitiria a manutenção da 
qualidade de segurado dos anistiados, bem como o cômputo do período de 
afastamento do anistiado para fins de aposentadoria e pensão, o que caracterizaria 
afronta ao princípio contributivo estatuído no art. 40 e artigo 201 da Constituição 
Federal. Entendeu-se, ainda, que o§ 10 do art. 40 da Constituição Federal, que impede 
a contagem de tempo de contribuição fictício, representaria mais um óbice à contagem 
daquele período. 

11. Ao final, afiançou em suas conclusões o seguinte: 
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(i) não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela douta 
CONJUR do Ministério do Planejamento, parece-nos, smj, que os empregados 
celetistas anistiados, para serem elegíveis aos benefícios de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez, devem comprovar todos os requisitos exigidos pela Lei 
nº 8.213/1991, especialmente a prévia integralização da carência de doze meses antes 
do evento incapacitante; 

(ii) parece-nos que a Lei nº 8.878/1994 e o parecer normativo da AGU 
(Parecer CGU/AGU NºOl/2007) não afastaram a incidência dos preceitos contidos na 
Lei nº 8.213/1991, devendo os anistiados observarem as mesmas regras aplicáveis aos 
demais segurados do RGPS; 

(iii) tendo em vista a existência de controvérsia relativa à interpretação e 
alcance da Lei nº 8.878/1994, havendo divergência entre a CONJUR/MP e esta 
CONJUR/MPS, recomenda-se o envio dos presentes autos ao DECOR/CGU, para 
solução da controvérsia; 

(iv) sugere-se o envio de" cóp~a integral dos presentes autos à douta 
CGMBEN da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, para que tome 
conhecimento da controvérsia ora apresentada, bem como para que possa prestar sua 
valorosa contribuição ao deslinde da questão. 

12. O DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 583/2012 (fls. 59/64), emitido pela Ora. 
Roberta Simões Nascimento, à época Consultora Jurídica substituta, contudo, 
discordando dos argumentos lançados no corpo daquele pronunciamento jurídico, 
alcançou a seguinte conclusão: 

17. Como não seria razoável tal diferença de tratamento para 
contextos essencialmente idênticos, e forte na premissa de que a Lei nº 8.878/94 
recompôs uma situação fático-jurídica interrompida pelo afastamento arbitrário, 
somente resta a derivação no sentido de que, se não fosse pela ilegalidade e 
inconstitucionalidade praticada administrador no período de 16.03.1990 a 30.09.1992, o 
empregado público anistiado não teria perdido a qualidade de segurado ou teria 
completado a carência necessária para a concessão do benefício. 

18. Seguindo essa linha de raciocínio, a única maneira de fazer valer 
por completo a anistia da Lei nº 8.878/94 é considerar que o período transcorrido entre 
o afastamento do empregado público e o seu retorno ao serviço deve ser computado 
como carência. Daí, se esse anistiado se vir sem condições de saúde para retornar ao 
trabalho, ao menos terá a reparação da injustiça pela proteção previdenciária da qual 
jamais deveria ter sido privado por ato abusivo da Administração. 

19. Ante o exposto, considerando as razões acima explicitadas, e 
especialmente em cumprimento ao PARECER CGU/AGU Nº 01/2007 - RJT vinculante 
a toda a Administração Federal, obrigada a dar-lhe fiel cumprimento, aprovo 
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parcialmente o PARECER Nº 452/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU, nos termos do 
presente despacho. 

20. Por fim, conforme sugerido, remetam-se copias da presente 
manifestação à SPPS/MPS e à PFE/INSS, para ciência, bem como à CONJUR/MP, para 
conhecimento e adoção das providências que eventualmente entender cabíveis. 

13. Os autos, então, retomaram à Conjur/MPOG, a qual, concluindo que os 
entendimentos entre ela e esta Conjur/MPS encontravam-se alinhados, no sentido de 
ser possível reconhecer que o empregado anistiado, quando de seu retorno ao serviço 
público, possuiria a mesma condição previdenciária que os empregados que não 
sofreram aquelas injustiças e arbitrariedades, não havendo que se falar, portanto, em 
perda da condição de segurado durante o período em que permaneceu afastado, 
restituiu o processo ao órgão consulente para ciência e adoção das providências 
cabíveis, inclusive adequações p.or~ativas ( cf. NOTA Nº 3709-
3.20.1/2012/EF /CONJUR-MP/CGU/ ÁGU, fls. 66/67). 

14. Às fls. 71/80 foi novamente acostada copia do PARECER Nº 
452/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU, dessa vez não assinada e contendo uma nova 
numeração (PARECER Nº 671/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU), e trazendo, na 
sequência, às fls. 81/86, o conteúdo do DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 583/2012 na 
forma de despacho exarado pela Coordenação-Geral de Direito Previdenciário desta 
Conjur/MPS. 

15. Consta, ainda, à fl. 87 o DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº862/2012, de 
28.12.2012, com o seguinte teor: 

Considerando a relevância do assunto aqui tratado, e a necessidade de conferir 
ampla publicidade ao entendimento aqui assentado, encaminhem-se os autos ao 
Ministro de Estado da Previdência Social para, conforme seu juízo privativo de 
conveniência e oportunidade, aprovação da presente manifestação, com a sua 
conseqüente publicação no Diário Oficial da União, conforme o art. 42 da LC nº 
73/93. 

16. Em 10.06.2013 foi exarado despacho pela Chefe de Gabinete do Ministro 
desta Pasta (fl. 87), Dra. Roberta Simões Nascimento, contendo o seguinte teor: 

De ordem, registro a decisão do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Previdência 
Social de melhor discutir o assunto antes de aprovar o entendimento. 
Assim sendo, encaminhem-se os autos à CONJUR/MPS para providências 
pertinentes. 

5 
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17. A douta PFE/INSS, por sua vez, encaminhou, para conhecimento e eventual 
envio ao DECOR/CGU / AGU para solução da divergência, cópia do Parecer nº 
54/2012/CONSU/PGF/AGU, que assentou: 

62. O que pretendem os empregados, na verdade, é que sejam reconhecidos como 
segurados do INSS para que acedam ao benefício do auxílio-doença ou à 
aposentadoria por invalidez. O que buscam, com efeito, é que o tempo em que 
estiveram afastados seja desconsiderado ou 'apagado', como se nunca houvesse 
existido o afastamento. Esse é o espírito da Lei. E o Parecer JT 01/2007, conforme já 
se destacou, foi enfático ao esclarecer tal ponto. 
63. Justamente por isso, com fulcro na ficção jurídica criada pelo 'apagamento' do 
período, é que não existem efeitos financeiros. Para os efeitos da Lei, considera-se 
que os servidores nunca deixaram seus cargos ou empregos. 
64. Logo, se tal hipótese não gera efeitos financeiros, também é verdade que, em 
contrapartida natural, que não se pqde considerar perdida a qualidade de filiados e 
segurados do RGPS. 
( ... ) 
67. Significa dizer, portanto, que a lei não tratou da readmissão ou da reintegração 
de empregados ou servidores. Criou, na verdade, um terceiro instituto. Da mesma 
forma, criou uma ficção jurídica apta a solucionar a situação excepcional dos 
anistiados: não há efeitos financeiros pelo 'esquecimento' do período de 
afastamento e, justamente por isso, não há perda da filiação ou da qualidade de 
segurados, o que garante, nos termos da lei de regência (8.213, de 1991), os 
benefícios do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 

18. As conclusões do pronunciamento, naquilo que interessam à questão ora 
debatida, foram as seguintes: 

80. Diante do que restou demonstrado, conclui-se que: 
i) Os empregados anistiados não perderam a qualidade de segurados; tudo 
conforme o que já restou debatido nesta manifestação; 
ii) Nesse sentido, preenchidos os requisitos legais, têm direito a atendimento pelo 
sistema previdenciário; como se nunca houvessem sido afastados de seus 
empregos públicos; 
( ... ) 

19. Feita essa contextualização, que pareceu pertinente para a compreensão da 
discussão posta a análise, fica claro o objeto da presente consulta: incumbe a esta 
Consultoria Jurídica decidir pela manutenção do entendimento firmado no bojo do 
DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 583/2012 e, então, encaminhar os autos ao 
DECOR/CGU/AGU para solução da controvérsia com a PFE/INSS ou modificá-lo, à 
luz dos argumentos expendidos no corpo dos Pareceres anteriores (PARECER Nº 
452/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU e PARECER/CONJUR/MPS/Nº321/2009), bem 
como no Parecer nº 54/2012/CONSU /PGF / AGU, haja vista a determinação ministerial 

~ 
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no sentido de melhor discutir o assunto antes de aprovar o entendimento desta Pasta 
sobre o tema. 

• Da necessidade de regularização do feito. 

20. Preliminarmente ao exame do mérito da consulta, convém consignar que 
foram acostados dois pronunciamentos jurídicos desta Conjur/MPS de idêntico teor (e 
datas), porém com numerações diferenciadas. São eles o PARECER Nº 
452/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU e o PARECER Nº 671/2012/CONJUR
MPS/CGU / AGU. Constam, ainda, dois despachos de aprovação daqueles pareceres, 
com teor e numeração diversos: DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 583/2012 e 
DESPACHO/CONJUR/MPS/Nº862/2012 (este último, além de aprovar o PARECER Nº 
671/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU 1 , determinou o seu envio para aprovação do 
Ministro da Pasta, na forma do Art. 42, da Lei Complementar nº 73/93). O Ministro, no 
entanto, entendeu pela necessidade de melhor discutir a questão e restituiu o 
processo. 

21. Levando-se em consideraçã? o idêntico conteúdo dos pareceres, aliado à 
ordem cronológica em que eles foram acostados (assim como os respectivos 
despachos), mostra-se pertinente, nesta oportunidade, tomar sem efeito aquele que foi 
acostado por último, o PARECER Nº 671/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU e, 
consequentemente, em virtude do seu caráter acessório, o 
DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº862/2012. 

22. A medida ora sugerida em nada afeta o entendimento até então sustentado 
por esta Consultoria Jurídica sobre o tema aqui debatido, pretendendo apenas e tão
somente regularizar o feito, de forma a evitar possíveis dúvidas quanto à existência 
desses pronunciamentos jurídicos. 

• Da fixação de novo entendimento sobre a situação previdenciária dos 
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, bem como dos empregados de empresas públicas e sociedades 
de economia mista sob controle da União, enquadrados na Lei nº 8.878/94. 

23. A questão relativa à situação previdenciária dos empregados da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como dos 
empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da 
União, anistiados com espeque na Lei nº 8.878/94, não é recente e foi objeto de 
manifestações técnicas e jurídicas, sempre bem fundamentadas, no âmbito desta Pasta 
desde 2009. 

1 E que não foi assinado pela sua subscritora. 
7 
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24. O tema, aliás, como se percebe, é bastante polêmico, tendo o Exmo. Sr. 
Ministro de Estado da Previdência Social, com muita propriedade, determinado o 
aprofundamento do seu estudo, preliminarmente à eventual aprovação de um 
pronunciamento vinculativo a seu respeito. 

25. Não há dúvidas de que todo o trâmite ocorrido nos presentes autos serviu 
para amadurecer a compreensão do tema. Todos os elevados argumentos lançados 
nos autos, seja em defesa de uma ou de outra corrente de entendimento a ser adotada, 
são relevantes e devem ser necessariamente ponderados com vistas à tomada de uma 
decisão final. 

26. É o caso do r. PARECER/CONJUR/MPS/Nº321/2009, da lavra do Dr. 
Clemilton Barros. Naquela oportunidade, foi apreciada a Orientação Normativa 
MP /SRH nº 04/2008 e defendida a impropriedade de dois dos seus dispositivos, o §2º, 
do art. 8º e do parágrafo único do art. 13 sob os seguintes fundamentos: 

21. Neste particular aspecto, cabe destacar que os trabalhadores amparados pela 
referida 'Lei de Anistia', na qualidade de segurados obrigatórios que eram da 
Previdência Social, quando do seu desligamento, manteriam tal qualidade, 
independentemente de contrib~ições, durante o chamado 'período de graça', nos 
termos do art. 15 da Lei nº 8.213/91. Também lhes era dado optar por continuar a 
contribuir na condição de contribuinte individual ou contribuinte facultativo, nesta 
ultima hipótese, no caso do não exercício de qualquer das atividades previstas do 
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99. De todo 
modo, os mencionados 'anistiados' não estavam fora do contexto da previdência 
social, e se desta vieram a se desvincular, foi por vontade própria, ao deixarem de 
recolher suas contribuições, não comportando na espécie a contagem de tempo de 
contribuição fictício, como parece fluir da disposição do art. 8º, §2º da destacada 
Orientação Normativa. 

27. O despacho do então Coordenador-Geral de Direito Previdenciário, Dr. 
Gustavo N akajum, sintetizou as conclusões alcançadas naquele pronunciamento: 

4. Em resumo, portanto, em complementação ao citado parecer, torna-se possível 
extrair as seguintes conclusões para balizamento jurídico das providências 
cabíveis: 
a) a pretexto de normatizar o retorno dos servidores e empregados públicos 
amparados pela Lei nº 8.878/1994, o §2º do art. 8º e o parágrafo único do art. 13, 
ambos da Orientação Normativa MP/SRH nº 04/2008 infringiram a legislação 
previdenciária, sendo ilegais e inconstitucionais; 
b) quanto ao §2º do art. 8º, a razão da antijuridicidade da norma é que a legislação 
previdenciária não permite o cômputo do período de afastamento, sequer para fins 

8 
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de aposentadoria ou pensão, por caracterizar afronta ao princípio contributivo, nos 
termos do 'caput' do art. 40 e do art. 201, ambos da Constituição e, também, por 
caracterizar contagem de tempo fictício, em afronta ao §10, do art. 40 da 
Constituição; por outro lado, se a idéia foi simplesmente enfatizar o direito ao 
cômputo dos períodos de exercício de outras atividades, a norma revela-se 
totalmente desnecessária e fonte controvérsia, pois o direito já está devidamente 
consagrado nas regras gerais de contagem recíproca e compensação financeira, a 
saber, arts. 94 e ss. da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e Lei nº 9.796, de 5 de 
maio de 1999; 
c) quanto aos termos do parágrafo único do art. 13, assentou-se o entendimento de 
que a filiação previdenciária para os segurados obrigatórios da Previdência Social 
decorre automaticamente do exercício da atividade (a propósito, ver o art. 20, §1º, 
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 
de maio de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 6.722, de 30 de 
dezembro de 2008), fato ainda não concretizado no momento da realização de 
inspeção médica oficial, que antecede o exercício efetivo; em última análise, essa 
norma cria a falsa expectativa de existência de filiação ao sistema previdenciário no 
momento da realização da inspeção médica; com base em tais premissas não se 
afasta, 'em tese', a possibilidade de o trabalhador ter direito a um benefício 
previdenciário em razão de outra filiação, embora não seja correto o 
encaminhamento formal por parte da unidade de recursos humanos, 
principalmente para não gerar confusão sobre a responsabilidade. 

28. Bem de ver que as conclusões ali alcançadas e corroboradas pelo PARECER 
Nº 452/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU foram no sentido de que a Lei nº 8.878/94 não 
teria assegurado ao empregado abarcado pelo seu art. 1 º a manutenção da qualidade 
de segurado e, igualmente, o direito à contagem do tempo de afastamento das suas 
atividades laborais como tempo de serviço/contribuição para fins previdenciários. 

29. Eis alguns trechos do PARECER Nº 452/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU que 
bem ilustram esse entendimento: 

17. Assim, se o anistiado celetista, ao retornar ao serviço público, for considerado 
incapaz para o trabalho, sendo encaminhado à perícia do INSS, ainda assim aquela 
autarquia irá exigir a comprovação da carência de doze meses exigida para a 
concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

18. Não nos parece, salvo melhor juízo, que a Lei nº 8.878/1994 e o parecer 
normativo da AGU (Parecer CGU / AGU NºOl/2007), tenham afastado os preceitos 
contidos na Lei n º 8.213/1991, para o fim de permitir a concessão de aposentadoria 
por invalidez, por exemplo, a segurado anistiado que retornou ao serviço público 
já incapaz. 

19. Note que caso o anistiado celetista, antes de retornar ao serviço público, já 
estivesse trabalhando e contribuindo em outro emprego, exercendo atividade 
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como autônomo (contribuinte individual) ou mesmo vertendo contribuições à 
previdência como segurado facultativo, por exemplo, aludido anistiado estará 
protegido e coberto pelo RGPS, bastando comprovar sua qualidade de segurado 
(ou estar em período de graça) e a prévia integralização da carência antes do 
evento incapacitante. 

20. Entretanto, se nesse intervalo - entre sua demissão e o retorno ao serviço 
público - esse anistiado não se preocupou em aderir ao RGPS e veio a se 
incapacitar quando não mais detinha proteção previdenciária, não pode agora o 
RGPS ser compelido a conceder-lhe aposentadoria por invalidez. 

( ... ) 

22. Veja que para a concessão de benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez, a doença ou lesão não pode ser preexistente à filiação do trabalhador na 
Previdência Social, por exigência do art. 42, §2º e art. 59, parágrafo único, da Lei nº 
8.213/1991, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento da enfermidade. Confira-se: 

( ... ) 

23. E outro requisito essencial para o reconhecimento dos referidos benefícios por 
incapacidade no âmbito do RGPS é justamente a persistência da condição de 
segurado no momento do infortúnio. ( ... ) 

27. Assim, nos parece que o anistiado celetista que se tornou incapaz/inválido 
antes mesmo de seu retorno ao serviço público e que não contava com a proteção 
previdenciária (por não estar trabalhando nem contribuindo para o RGPS no 
período de afastamento), não faz jus a benefício por incapacidade, vez que o 
anistiado está sujeito a todas as regras do RGPS aplicáveis aos demais segurados. 

30. O certo é que a Lei não tratou expressamente de aspectos previdenciários 
decorrentes da anistia por ela concedida àqueles empregados anistiados. 

31. Por outro lado, não deixou de traçar diretrizes gerais, as quais não só 
podem como devem ser utilizadas para a sua aplicação. É o que se extrai da leitura 
dos arts. 2º, caput, e 6º da Lei nº 8.878/94, que dispõem, respectivamente: 

Art. 2º O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego 
anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva 
transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e 
acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta 
dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se 
prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à 
Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide 
decreto nº 3.363, de 2000) ~ 
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Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a 
partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer 
espécie em caráter retroativo. 

32. O Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RVJ, de 27.11.2007, aprovado pelo 
Parecer nº JT - 01, do Advogado-Geral da União, de 28.12.2007 e pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República na mesma data, teve a missão de fixar a interpretação 
daquela norma, tratando individualmente de cada um dos dispositivos. Sobre os arts. 
arts. 2º, caput, e 6º da Lei nº 8.878/94 asseverou o seguinte: 

Art. 2º ( ... ) 
A norma pode ser bipartida. 
Na primeira parte, cuida de aspectos substantivos da matéria. Fixa um dos critérios 
centrais da Lei de que o retorno ao serviço público dar-se-á no cargo anteriormente 
ocupado. 
Na segunda parte, trata de aspectos adjetivos, procedimentais, que escapam, nesta 
momento, ao foco da análise que se empreende. 
Retorne-se, pois, à primeira parte do dispositivo, em que trata do retorno do 
anistiado ao mesmo cargo ou emprego que ocupava antes do afastamento. 
Essa hipótese é a de mais fácil análise pelo intérprete. Um determinado servidor ou 
empregado ocupava um dado cargo ou emprego. 
Afastado e posteriormente anistiado retorna ao mesmo órgão ou à mesma entidade 
para ocupar o mesmo cargo ou emprego que ainda subsiste na estrutura 
institucional. 
Não resta dúvida que o retorno deve ocorrer na mesma classe, nível ou padrão em 
que se encontrava quando do afastamento. 
Lembre-se que o espírito da lei é recompor uma situação fático-jurídica 
interrompida por ato arbitrário, ilegal ou inconstitucional do gestor público. 
Não cuida a norma de promover um primeiro provimento do cargo. Busca-se 
apagar o período que medeia entre o afastamento e o retorno. 
Sendo retorno, razoável é que se determine a volta ao estágio profissional em que 
se encontrava o empregado ou o servidor. (cf. fls. 30/31 daquele pronunciamento) 

Art. 6º ( ... ) 
Não há que se falar em efeitos financeiros retroativos à data do afastamento do 
servidor ou empregado, nas hipóteses previstas nos incisos do art. 1 º desta Lei. 
Clara é a disposição da Lei de que a Anistia só gera efeitos financeiros a partir do 
efetivo retorno ao serviço público. 
Eventuais decisões judiciais que imponham o pagamento retroativo à data do 
afastamento devem ser objeto das medidas judiciais cabíveis a serem impetradas 
pelos órgãos competentes da Advocacia-Geral da União. 

33. Pois bem. A Lei determinou o 'retorno ao serviço' do anistiado, afastando, 
contudo, qualquer efeito financeiro retroativo. 
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34. Consoante bem ressaltado pelo Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RVJ, o 
espírito da lei é recompor uma situação fático-jurídica interrompida por ato arbitrário, 
ilegal ou inconstitucional do gestor público e não a promoção do primeiro provimento 
do cargo. Busca-se, portanto, apagar o período que medeia o afastamento e o retorno 
ao serviço. 

35. Suas conseqüências seriam aquelas indicadas pelo Parecer CGU/AGU Nº 
01/2007 - RVJ quando interpreta os arts. 3º e 4º da Lei da Anistia (fls . 45 e 46 do 
parecer): 

Está-se tratando do retorno do anistiado ao cargo que constitucional e legalmente 
ocupava no órgão ou entidade até seu afastamento arbitrário e não de um primeiro 
provimento de cargo ou emprego público. 
( ... ) 
A análise do art. 4º da Lei evidencia o reconhecimento do legislador de que aqueles 
servidores ou empregados que retornam ao serviço público, cumpridos os 
requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.878, de 1994, eram e, com o retorno, 
continuam a ser, legítimos ocupantes de cargos efetivos e empregos permanentes 
no âmbito da administração pública federal. 
Todos os requisitos constitucionais e legais para o provimento dos cargos efetivos e 
para o exercício dos empregos permanentes tinham sido por eles preenchidos, fato 
que não foi elidido pelo afastamento ilegal. 
Logo, o retorno ao serviço público, adimplidas as exigências previstas na Lei nº 
8.878, de 1994, tem o condão de restituir o status quo ante, sendo-lhes devolvida, 
sem nenhum favor, algo que lhes era de direito - a condição de servidores efetivos 
ou empregados permanentes da administração pública federal. 

36. Trata-se, portanto, consoante bem lembrado pelo Parecer nº 
54/2012/CONSU/PGF/AGU (fl. 17 do Processo SIPPS nº 371000168), de um instituto 
assemelhado à reintegração, porém sem efeitos financeiros retroativos, que tem o 
condão de restituir o status quo ante, restituindo a condição de administração pública 
federal. 

37. Segundo Hely Lopes Meirelles, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel 
Burle Filho1, reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora 
demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que 
esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial 
ou administrativa. Acarretaria, necessariamente, a restauração de todos os direitos de 
que foi privado o servidor com a ilegal demissão. Reconhece-se que a pena de 

1 MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; FILHO, José Emmanuel Burle. Direito 
Administrativo Brasileiro. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 521. 
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demissão foi ilegal e, em razão desse reconhecimento, restauram-se todos os direitos 
do demitido, com seu retorno ao cargo e pagamento das indenizações devidas. 

38. O Parecer nº 54/2012/CONSU/PGF/AGU inclusive adverte que a figura 
jurídica criada pela Lei não se confunde com a readmissão, porque o retorno às 
atividades, por intermédio da anistia, gera a restituição do status quo ante e o apagamento do 
período que medeia entre o afastamento e o retorno, tampouco com a reintegração, a qual, 
dada a sua natureza, geraria efeitos financeiros, o que é expressamente vedado pela lei. 

39. E conclui aquele pronunciamento afirmando que não se trata de admissão, 
tampouco de reintegração, eis que, na verdade, a Lei da Anistia cuidou de criar uma 
figura híbrida, dotada de todas as características ínsitas à reintegração, mas com 
efeitos financeiros temporalmente limitados. 

40. Assim é que, embora a Lei da Anistia tenha reconhecido a antijurídicidade 
do afastamento daqueles servidores e empregados e determinado o retorno ao serviço 
dos servidores e empregados atingidos, vedou-lhes o recebimento de qualquer 
indenização. 

41. O retorno ao serviço do anistiado, portanto, à luz da Lei nº 8.878/94 e do 
Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RVJ, não deve ser interpretado como uma 
reintegração ou um novo provimento no cargo que ocupava, mas sim como a 
restituição da sua condição de servidor efetivo ou empregado permanente da administração 
pública federal, recompondo-se a situação fático-jurídica interrompida por ato arbitrário e 
apagando-se o período compreendido entre o afastamento e o retorno. 

42. Vista a questão sob esses vieses, resta imperioso concluir que, no âmbito 
previdenciário, as conseqüências do retomo ao serviço do anistiado seriam as 
seguintes: a) por não se tratar de reintegração, o período de afastamento não seria 
contado como tempo de serviço/contribuição (e, consequentemente, como carência); b) 
por recompor a situação fático-jurídica interrompida e apagar o período entre o 
afastamento e o retorno, não implicaria na perda da qualidade de segurado pelo não 
exercício de atividade laboral e em razão da ausência de recolhimento de 
contribuições por prazo superior ao período de graça, tendo sido-lhe devolvida a sua 
condição de segurado. 

fj). Assim é que, salvo melhor juízo, discordamos do 
P ARECER/CONJUR/MPS/Nº321/2009 e do PARECER Nº 452/2012 /CONJUR
MPS/CGU / AGU, quando defendem que o afastamento do anistiado por prazo 
superior ao período de graça implicaria no seu desligamento da Previdência Social. 
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44. É que, consoante demonstrado pelo Parecer CGU / AGU Nº 01/2007 - RVJ, 
não cuida a norma de promover um primeiro provimento do cargo. Busca-se apagar o período 
que medeia entre o afastamento e o retorno. Transpondo essa premissa para a seara 
previdenciária, chegamos à conclusão que não há que se considerar o retorno ao 
serviço como uma nova filiação do anistiado, apagando o seu histórico previdenciário 
em razão do transcurso, entre o afastamento e o retorno, de lapso temporal superior 
àquele designado pela Lei nº 8.213/91 como "período de graça". 

45. Não se pode olvidar que o banimento do anistiado das suas atividades foi 
reputado arbitrário, sendo-lhe restituído o status anterior, uma vez que o intento da 
Lei foi apagar o período que medeia o seu afastamento e o retorno. 

46. Nesse contexto, se antes do seu afastamento já havia completado o período 
exigido pela legislação para o recebimento de benefício previdenciário de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez (carência), poderá candidatar-se ao 
recebimento da prestação, a qual, no entanto, somente será devida quando do 
preenchimento dos demais requisitos legais para tanto. 

47. Por outro lado, também discordamos do DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 
583/2012, quando conclui que a única maneira de fazer valer por completo a anistia da Lei nº 
8.878194 é considerar que o período transcorrido entre o afastamento do empregado público e o 
seu retorno ao serviço deve ser computado como carência. Isso porque a leitura da Lei e do 
Parecer CGU/AGU Nº 01/2007-RVJ não conduz a esse entendimento. 

48. A uma, porque em nenhum momento a Lei nº 8.878/94 e o Parecer 
CGU / AGU Nº 01/2007 - RVJ trataram especificamente dos efeitos previdenciários da 
anistia concedia. 

49. A duas, porque reputar para fins de carência um período de afastamento do 
serviço, ainda que ilegal, em que não houve recolhimentos a um sistema 
necessariamente contributivo, que depende desse financiamento para custear os 
benefícios que oferece, afrontaria o §10, do Art. 40 e o caput do art. 201, ambos da 
Constituição Federal, dispositivos que, respectivamente, vedam a contagem de tempo 
fictício e fixam o caráter contributivo da Previdência Social. 

50. A três, porque a conclusão violaria o comando constitucional que exige a 
prévia indicação de custeio total dos benefícios criados, estendidos ou majorados ( cf. 
§5º, do Art. 195, da Constituição Federal) e o princípio da isonomia, uma vez que 
estria criando um tratamento benéfico aos anistiados (não obstante o reconhecimento 
da arbitrariedade no afastamento do serviço) em detrimento dos demais segurados da 
Previdência Social, que contribuíram e ainda contribuem para a higidez do s~ma. 
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51. Cumpre, outrossim, fazer uma ressalva quanto a outra conclusão alcançada 
pelo DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 583/2012 e que pareceu importante nesta toada. 

52. É que sustentou-se a aplicação do princípio in dubio pro anistia, mencionado 
no corpo do Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RJT, objetivando conferir suporte 
jurídico ao posicionamento que ali se firmava. 

53. De fato, o despacho de aprovação do AGU determinou a aplicação do 
princípio "in dúbio, pró-Anistia", porém restringiu a sua incidência às dúvidas 
decorrentes da aplicação do Parecer. Eis o que restou assentado: 

Por tudo isso, DETERMINO no presente despacho - desde já e para evitar novas 
provocações de manifestação por parte desta AGU sobre eventuais dúvidas na 
leitura e ou aplicação do presente parecer a casos concretos - QUE EVENTUAIS 
DÚVIDAS SOBRE A APLICAÇÃO DO PARECER SEJAM RESOLVIDAS EM 
FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DA Anistia. Ou seja, que se aplique o princípio, 
mutatis mutandis, 'in dúbio, pró-Anistia'. 

54. A controvérsia aqui debatida não se refere à interpretação daquele Parecer e 
sequer envolve uma dúvida na sua aplicação. 

55. Repise-se que o Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 -RJT NÃO tratou dos efeitos 
previdenciários decorrentes da Lei nº 8.878/94, mas apenas interpretou os seus 
dispositivos, individualmente, a fim de fixar a sua interpretação. 

56. O que se faz na presente oportunidade é interpretar não a Lei nº 8.878/94, 
mas sim os seus efeitos no âmbito da Previdência Social. Para tanto, levou-se em 
consideração o teor da norma legal, do Parecer CGU / AGU Nº 01/2007 - RJT e dos 
princípios que regem o sistema previdenciário nacional. 

57. A questão, portanto, não surgiu em decorrência da má-interpretação ou 
dúvida na aplicação daquele Parecer ou de algum dispositivo da Lei nº 8.878/94, mas 
sim da sua repercussão na seara previdenciária. 

58. Não seria possível, em afronta a todos os dispositivos constitucionais 
anteriormente mencionados, sustentar posicionamento diverso ao ora apresentado, 
para levar em conta exclusivamente o princípio fixado no Parecer da AGU que 
determina a interpretação mais favorável ao anistiado. 

59. Em arremate, e a fim de evitar maiores delongas, absolutamente 
desnecessárias sobre um tema exaustivamente discutido desde os idos de 2009, 
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cumpre fixar o novel entendimento desta Consultoria Jurídica a respeito da situação 
previdenciária dos empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, bem como dos empregados de empresas públicas e sociedades de 
economia mista sob controle da União, enquadrados na Lei nº 8.878/94. 

60. Assim é que, considerando-se que a Lei nº 8.878/94 pretendeu recompor a 
situação fático-jurídica interrompida pela arbitrariedade nos afastamentos dos 
empregados anistiados pela Lei nº 8.878/94, de forma a apagar o período 
compreendido entre o afastamento e o retomo, forçoso reconhecer que: o período de 
afastamento daqueles empregados não deve ser contado como tempo de 
serviço/contribuição e, consequentemente, como carência para o RGPS; Durante o 
período de afastamento do serviço não teria havido a perda da qualidade de segurado 
pelo não exercício de atividade laboral e em razão da ausência de recolhimento de 
contribuições por prazo superior ao período de graça, tendo sido-lhe devolvida a sua 
condição de segurado. Assim, caso o segurado, ant~s do afastamento arbitrário, já 
havia completado o período de carência exigido pela Lei nº 8.213/91, esse requisito 
deverá ser reputado cumprido para fins de concessão do benefício de auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez quando do seu retorno ao serviço 

61. Nesse contexto, recomendável rever o entendimento desta Consultoria 
Jurídica, esposado no bojo do DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 583/2012 para, em 
substituição, adotar o entendimento aqui assentado sobre a matéria, dispensando-se, 
outrossim, a sugestão da PFE/INSS no sentido de enviar os autos ao 
DECOR/CGU / AGU para emitir pronunciamento definitivo sobre a questão. 

III - CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, no exercício das atribuições previstas na Lei Complementar 
nº 73/1993, a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social manifesta-se 
pela revisão do posicionamento esposado no bojo do DESP ACHO/CONJUR/MPS/Nº 
583/2012 para, em substituição, fixar o seguinte entendimento a respeito da situação 
previdenciária dos empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, bem como dos empregados de empresas públicas e sociedades de 
economia mista sob controle da União, enquadrados na Lei nº 8.878/94: 

i) O período de afastamento desses empregados não deve ser contado como 
tempo de serviço/contribuição e, consequentemente, como carência para o 
RGPS; 
ii) Durante o período de afastamento do serviço desses empregados não 
teria havido a perda da qualidade de segurado pelo não exercício de 
atividade laboral e em razão da ausência de recolhimento de contribuições 
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por prazo superior ao período de graça, tendo sido-lhe devolvida a sua 
condição de segurado; 
iii) Se o segurado, antes do afastamento arbitrário, já havia completado o 
período de carência exigido pela Lei nº 8.213/91, esse requisito deverá ser 
reputado cumprido para fins de concessão do benefício de auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez quando do seu retorno ao serviço. 

Recomenda-se a restituição dos autos à PFE/INSS, com passagem pela 
SPPS/MPS para ciência, bem como o envio de cópia dos autos do Processo SIPPS nº 
371000168 e do presente pronunciamento à Consultoria Jurídica junto ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

À consideração da Coordenação-Geral de Direito Previdenciário. 

Brasília, 28 de fevereiro de 2014. 

ANA~~~GTON 
Advogada da União 

Coordenadora de Estudos sobre Legislação Previdenciária 

17 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
MINISTÉRIO DA PREvll>ÊNCIA SOCIAL 
Consu1toria Jurídica 

Processos SIPPS n11s 371000168 e 350681312 (dois volwnes) 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Consultoria Jurídica 

Processos SIPPS n 11s 371000168 e 350681312 (dois volumes) 

DESPACHO/CONJUR/MPS/N!f 88 /2014 

Aprovo o PARECER Nº)2Í;/2014/CONJUR-MPS/CGU/AGU. Encaminhe-se 
à PFE/INSS, com passagem pela SPPS/MPS para ciência. Paralelamente a isso, 
encaminhe-se cópia dos autos do Processo SIPPS nº 371000168 e do presente 
pronunciamento à Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para conhecimento. 

Brasília, 1 J de MJvl«; de 2014. 
f 

Prdcurado/lféderal 

C7, ,n~ultor ~ico/MPS 

l 
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