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PARECER 

 

MILITARES. APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA 

NO ARTIGO  58 DA LEI N.º 10.990/97 PARA AQUELAS 

PRAÇAS QUE ENFEIXARAM OS REQUISITOS DE 

INATIVAÇÃO ATÉ 31.12.2019, ESPECIALMENTE NO 

QUE RESPEITA AOS VALORES CONTIDOS NA 

LEGISLAÇÃO DE VIGÊNCIA À ÉPOCA, 

INDEPENDENTEMENTE DA DATA DO PROTOCOLO 

DE REQUERIMENTO DE TRASFERÊNCIA PARA A 

RESERVA REMUNERADA. DIREITO ADQUIRIDO. 

SÚMULA N.º 359 DO STF. 

1. Os militares que preencheram os requisitos para a 

aposentadoria até 31.12.2019 possuem direito à 

aplicação do regramento inserto no artigo 58 da Lei 

n.º 10.990/97, consoante preconizado no artigo 24-F 

do Decreto-Lei n.º 667/69, introduzido pela Lei n.º 

13.954/19, independentemente do momento em que 

decidirem requerer sua transferência para reserva 

remunerada ou, ainda, quando se der sua reforma 

(Vide Parecer n.º 18.078/20). 

2. Tal direito se estende também à legislação que deve 

ser observada para fins de cálculo dos proventos - 

nos termos da súmula n.º 359 do STF -, in casu, Leis 

Estaduais n.ºs 14.438/14 e 14.517/14.  

3. Assim é que, quando da passagem para a reserva ou 

reforma do militar, deve ser apurado o valor de sua 

remuneração, agora no grau hierárquico superior, 

com base na legislação em vigor à época da 

aquisição desse direito, devendo se fazer o cotejo 

com o montante previsto para o mesmo grau, desta 

feita, por meio do regime de subsídio de que trata a D
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Lei  n.º 15.454/20, momento em que deverá ser paga 

parcela completiva, nos casos em que a remuneração 

calculada com arrimo na lei anterior sobejar o 

subsídio, até que futuros reajustes deste a absorvam, 

em atenção à garantia da irredutibilidade de 

vencimentos. 

 

 

 

 

O processo administrativo eletrônico n.º 20/1300-0001123-9 é 

encaminhado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, 

tendo como objeto orientação jurídica sobre os reflexos das alterações promovidas 

pela Lei Complementar n.º 15.454/20 na remuneração dos militares, considerando a 

tramitação de requerimentos de transferência para a reserva remunerada, 

protocolados antes de 01/03/2020 - data a partir da qual os artigos 1.º, 3.º, inciso III, 

4.º e 6.º da lei supramencionada passaram a produzir efeitos. 

 

O expediente é inaugurado com Informação da Subsecretaria 

de Gestão de Pessoas da SEPLAG, referindo a consulta enviada pelo Comandante-

Geral da Brigada Militar por meio da Mensagem Eletrônica n.º 524/2020 (juntada aos 

autos), e salientando a tramitação de aproximadamente 500 pedidos de passagem 

para a reserva na BM e de 132 PROAs na Divisão de Aposentadoria do 

Departamento atinentes ao tema.   

 

Transcreve-se excerto da mensagem eletrônica acima 

indicada, que elucida a questão a ser examinada (fls. 05-06): 

 

Ao saudá-lo cordialmente, em razão das recentes alterações 

legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 78/20 e pela 

Lei Complementar nº 15.454/20, especialmente no que tange à nova 

sistemática remuneratória e a garantia, às Praças, da promoção na 

reserva aos que ingressaram na Corporação antes da Lei 

Complementar nº 15.019/17, desde que cumpridos os requisitos para D
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a inativação até 31/12/2019, impendem algumas considerações que 

se julgam importantes em face da repercussão que poderá causar na 

vida de considerável número de integrantes Brigada Militar. 

   Inicialmente, gize-se que, atualmente, tramitam em torno de 

500 (quinhentos) pedidos de reserva remunerada de militares 

estaduais que preencheram os requisitos para a inativação até 

31/12/2019 e que grande parte deles possui direito à promoção na 

reserva (direito adquirido), o que gera uma preocupação relevante 

sobre a nova sistemática de remuneração e o valor dos proventos 

que serão adotados pelo Estado, o que não ficou esclarecido com a 

nova legislação. 

 Isso porque a promoção ao posto ou graduação imediatos 

efetivamente acontece com a publicação do ato no Diário Oficial e, 

com a adoção do novo sistema remuneratório, a partir de 1º de 

março de 2020, há uma preocupação com as promoções que 

ocorrerão (publicação em DOE) após esta data, o que poderá 

acarretar perdas significativas nos valores dos proventos acaso não 

adotada uma regra que respeite os direitos adquiridos e que traga 

segurança jurídica. 

(...) 

Assim, surge a celeuma quanto aos requerimentos de 

passagem para a reserva remunerada já protocolizados (e os que 

ainda serão até a data de 29/02/2020) e cuja publicação em Diário 

Oficial ocorrerá já na vigência da nova sistemática remuneratória, 

momento em que, efetivamente, ocorreria a promoção tratada no art. 

5º da Lei Complementar nº 15.454/20.¹ 

A julgar pela data da publicação do ato, os militares estaduais 

com tais requerimentos, embora o start do processo tenha ocorrido 

antes de 01/03/2020, teriam a parcela autônoma dos seus proventos 

de inatividade reduzida significativamente, uma vez que o subsídio 

do posto ou graduação é inferior ao montante que levariam para a 

reserva acaso consideradas as vantagens e adicionais que 

passariam a incidir sobre este novo posto ou graduação para o qual 

foram promovidos, o que não acontece com a adoção do sistema de 

subsidio (art. 6º da LC nº 15.454/20).  

Sugere-se, assim, que seja adotado um padrão de análise 

para tais requerimentos de passagem para a reserva remunerada, D
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em nome do direito adquirido, da segurança jurídica e do direito ao 

benefício mais vantajoso (tese adotada em Tribunais Superiores), no 

sentido de que aqueles que protocolizaram seu pedido até 

29/02/2020 e que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 

tenham seus proventos calculados na forma das Leis nº 14.517/14 e 

nº 14.438/14, garantindo-lhes o valor mais benéfico e condizente 

com a sua expectativa, o que também evitará, entende-se, o 

acionamento do Estado junto ao Poder Judiciário. 

Ainda, importante que se determine sustação de tais 

processos administrativos até que haja um posicionamento 

seguro sobre o assunto, a fim de evitar prejuízos para a 

Administração e administrados. 

 

Sobreveio a Informação ASJUR/SEPLAG n.º 153/2020, em 

que a Assessoria Jurídica destaca o disposto no artigo 5.º da Lei n.º 15.454/2020, 

acerca da garantia de aplicação do artigo 58 da Lei Complementar n.º 10.990/97 às 

Praças da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que tenham ingressado na 

carreira até a data de publicação da Lei Complementar n.º 15.019/17, desde que 

preenchidos os requisitos para inativação até 31/12/2019. No que concerne à 

sugestão apresentada pelo Comandante da BM, de manutenção do anterior sistema 

de remuneração após 01/03/2020 para aqueles que tenham protocolado seus pedidos 

de transferência para a reserva até 29/02/2020, e que tenham preenchido os 

requisitos para inativação até 31/12/2019, calculando-se os proventos nos termos das 

Leis n.º 14.517/14 e n.º 14.438/14, entendeu a Assessoria Jurídica da SEPLAG pela 

remessa da consulta à Procuradoria-Geral do Estado, considerando que a norma não 

trouxe disposição expressa nesse sentido. 

 

A Titular da Pasta encaminhou o feito a esta Instituição onde, 

no âmbito da Equipe de Consultoria, foi a mim distribuído para exame. 

 

É o relatório. 

 

Ab initio, importante relevar que, com a reforma previdenciária 

promovida pela Emenda Constitucional n.º 103/19, a União passou a ter competência 

para editar normas de caráter geral sobre a passagem para a inatividade das polícias D
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militares e dos corpos de bombeiros militares, nos termos do artigo 22, inciso XXI, da 

Carta Maior, sendo de destaque para o deslinde da vertente consulta o disposto no  

artigo 24-F do Decreto-Lei n.º 667/69, na redação atribuída pela Lei Federal n.º 

13.954/19: 

 

Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de  

inatividade remunerada aos militares dos Estados, do  Distrito Federal 

e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a 

qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de 

dezembro de 2019, os requisitos pela lei vigente do ente federativo 

para a obtenção desses benefícios, observados os critérios de 

concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos 

requisitos. 

 

E o Parecer n.º 18.078/20, de autoria da Procuradora do 

Estado Marília Vieira Bueno, já lançou luzes sobre a aplicação de sobredito dispositivo 

nas hipóteses previstas nos artigos 58 e 105 da Lei Estadual n.º 10.990/97, como se 

depreende da redação de sua ementa: 

 

LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ACRÉSCIMO DOS ARTIGOS 24-A, 

INCISO I, 24-D, 24-F E 24-G AO DECRETO-LEI Nº 667/69.   

1. Normas gerais de inatividade dos policiais militares e corpo de 

bombeiros militares estaduais editadas pela União com base no 

disposto no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal, na 

redação dada pela EC nº 103/2019.  

2. Nos termos do artigo 24-F do Decreto-Lei 667/69, incluído pela 

Lei Federal 13.954/2019, do inciso II do artigo 2º da Emenda à 

Constituição Estadual nº 78, de 04 de fevereiro de 2020, e do 

artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020, resta 

assegurada, a qualquer tempo, a transferência voluntária para a 

reserva remunerada, com fulcro na redação original do artigo 105 

da LC-RS nº 10.990/97, aos servidores militares que tenham 

preenchido os requisitos legais até 31 de dezembro de 2019, 

inclusive a promoção à graduação superior de que trata o artigo 

58 da LC-RS nº 10.990/97. 

(...) D
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E no corpo da orientação jurídica, assim discorre a Parecerista: 

 

Com efeito, o artigo 24-F do Decreto-Lei nº 667/69 assegura aos 

militares estaduais o direito adquirido quanto aos critérios de 

concessão de inatividade remunerada e de cálculo dos 

proventos aos que tenham cumprido os requisitos exigidos pela 

legislação estadual até 31 de dezembro de 2019.  

 

Destarte, o militar estadual, para fazer jus à transferência 

voluntária para a reserva remunerada na forma prevista na 

redação original do caput do artigo 105 da Lei Complementar 

Estadual nº 10.990/97, cujo requisito é a comprovação de trinta anos 

de serviço, se homem, e de vinte e cinco anos de serviço, se mulher, 

observado o disposto no §2º do referido artigo, incluído pela Lei 

Complementar Estadual nº 15.019/17, deverá ter preenchido os 

requisitos legais até a data de 31 de dezembro de 2019, inclusive 

para a promoção à graduação superior de que trata o artigo 58 

da LC-RS nº 10.990/97. 

 

E veja-se que o artigo 24-F do Decreto-Lei n.º 667/69 

introduzido pela Lei Federal n.º 13.954/19 é claro ao determinar que os benefícios 

previdenciários ali regulados observarão não só os critérios de concessão, mas como 

também os de cálculo vigentes na data de preenchimento dos requisitos exigidos pela 

lei local. 

 

Igualmente o artigo 2.º, inciso II, da EC estadual n.º 78/20 e o 

artigo 5.º da Lei Complementar Estadual n.º 15.454/20 asseguram, a qualquer tempo, 

o direito ao benefício de transferência para a reserva, inclusive na forma do artigo 58 

da Lei Estadual n.º 10.990/97, para aqueles militares que já houverem implementado 

os requisitos de aposentadoria conforme a legislação vigente até 31.12.2019, como já 

esclarecido na ementa do Parecer acima transcrito. 

 

Eis a dicção de tais normas: 
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EC n.º 78/20: 

 

Art. 2.º Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o § 1.º 

do art. 46 da Constituição do Estado, aplicam-se aos servidores 

militares do Estado as normas gerais que a União, no exercício de 

sua competência, editar, a legislação estadual vigente, bem como as 

seguintes normas relativas à inatividade: 

(...) 

II - é assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade 

remunerada aos servidores militares do Estado, a qualquer tempo, 

desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os 

requisitos exigidos pela lei vigente para obtenção desses benefícios, 

observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na 

data de atendimento dos requisitos. 

 

Lei Complementar Estadual n.º 15.454/20: 

 

Art. 5º É assegurada às Praças da Brigada Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar que ingressaram na carreira antes da vigência da 

Lei Complementar nº 15.019, de 21 de julho de 2017, e que 

preencham os requisitos para a inativação até 31 de dezembro de 

2019, a promoção ao grau hierárquico superior imediato de que trata 

o “caput” e o § 1º do art. 58 da Lei Complementar nº 10.990/97, no 

momento da transferência para a reserva ou da reforma, 

independentemente de quando esta se dê. 

 

Necessário enfatizar, ainda, o entendimento do STF sobre o 

tema cristalizado na súmula n.º 359, verbis: 

 

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade 

regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o 

servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 

 

E nessa ordem de desígnios foi emitido o Parecer n.º 

18.111/20, da lavra da Procuradora do Estado Marília Vieira Bueno, valendo trazer à 

baila o seguinte excerto: D
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Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido 

de que é a lei vigente na data do preenchimento dos requisitos para a 

aposentadoria que rege a forma de cálculo dos proventos: 

 

PROVENTOS – REGÊNCIA. Os proventos da aposentadoria 

são calculados considerada a legislação em vigor na data em 

que implementados os requisitos necessários à inatividade – 

verbete nº 359 da Súmula do Supremo. Precedente: mandado 

de segurança nº 32.726, redator do acórdão ministro Marco 

Aurélio, julgado em 7 de fevereiro de 2017. 

(MS 34649, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 

DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) 

 

Súmula 359 

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade 

regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o 

servidor civil, reuniu os requisitos necessários.  

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. 

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM 

DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À 

INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM 

SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA 

NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO 

BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 

412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal 

Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria 

previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos 

requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da 

máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do 

apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição 

Federal depender do reexame das regras estaduais para 

concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. D
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Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao 

Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da 

Súmula 512 do STF. 

(RE 1047407 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda 

Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 

APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO 

EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO 

EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(RE 670264 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 

DIVULG 07-10-2016 PUBLIC 10-10-2016) 

 

Nessa seara, cumpre referir que a forma de cálculo dos proventos 

dos servidores que preencheram, até a publicação da LC-RS nº 

15.429/2019, os requisitos para a concessão da aposentadoria por 

idade, anteriormente prevista no art. 40, §1º, III, “b”, da Constituição 

Federal, na redação dada pela EC nº 20/98, bem como dos proventos 

dos servidores que implementaram os requisitos para a inatividade 

com fundamento no artigo 2º da EC nº 41/03 e no art. 40, §1º, III, “a”, 

da Constituição Federal, na redação conferida pela EC nº 20/98, é a 

que era regulada pelo disposto no §3º do artigo 40 da CRFB, na 

redação dada pela EC nº 41/03, independente de quando ocorra o ato 

de inativação. 

 

E o Parecer n.º 18.049/20, exarado pela Procuradora do 

Estado Juliana Riegel Bertolucci, traz importante lição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello sobre a conceituação do direito adquirido, de todo aplicável à espécie: 
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E, acerca da aplicação da lei no tempo em Direito Administrativo no 

que toca especificamente à questão do direito adquirido, Celso 

Antônio Bandeira de Mello ensina, na mesma obra antes referida (ps. 

113-116) Acerca da questão da redução vencimental referida pelo 

autor, deve-se considerar que o trabalho foi produzido anteriormente 

à Constituição da República de 1988: 

  

20. Inteiramente diverso é o problema concernente a situações 

que se constituem no passado, sem nele se exaurirem, mas cujos 

efeitos vão se protrair no futuro. Já agora, não se trata de indagar 

sobre situações juridicamente consumadas, como as referidas até 

então. Trata-se de perquirir quais as situações que se consolidam, 

de maneira a prevalecerem no futuro, diante de regra nova, apesar 

de não se haverem exaurido no passado. 

(...) 

22. A questão, em consequência, sintetiza-se na seguinte 

pergunta: quando se deve considerar que um fato produzido no 

passado, mas cujos efeitos nele não se consumaram – por serem 

desdobráveis no tempo – está consolidado, formando um direito 

adquirido por seu beneficiário? Quando se reputará protegida a 

situação individual, imunizada diante das novas leis, apesar de 

seus efeitos serem dilatados no futuro? É lógico que nem sempre 

tal sucederá. Os vencimentos, por exemplo, muitas das vantagens 

pecuniárias a ele ligadas são estabelecidos em dada época a as 

leis futuras podem rebaixá-los. 

Entende-se adquirido o direito, consolidado, quando o direito 

derivado da disposição legal concessiva não tenha outra razão de 

ser, outra significação lógica, outro conteúdo racional, senão exata 

e precisamente perlongar-se no tempo, cristalizadamente, pois o 

dispositivo legal atributivo do direito perderia sentido se não fosse 

para esse fim. 

(...) 

Em suma, quando o único sentido do direito é a futuridade, é o 

resguardo ulterior do benefício legal, o direito só se adquire com a 

implementação dos requisitos nele previstos; isto é, quando se 

possa entender que o dispositivo não existiria se não fosse para 

atingir este desiderato, considera-se consolidado o direito na D
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forma dele recebida. Há leis, como há atos, que delineiam efeitos 

cujo único sentido é sua projeção no futuro, por ser esta a própria 

maneira de se expressarem. Só nestes casos ocorre direito 

adquirido. 

 

Assim é que todas as Praças da Brigada Militar e do Corpo de 

Bombeiros que enfeixaram, até a data de 31.12.2019, o requisito previsto no artigo 58 

da Lei n.º 10.990/97 terão direito adquirido à promoção ao grau hierarquicamente 

superior na forma da legislação até então vigente, inclusive no que concerne ao 

cálculo dos proventos, independentemente da data em que vierem a protocolar seu 

pedido de inativação, em atendimento ao comando expresso do artigo 24-F do 

Decreto-Lei n.º 667/69, bem como em observância à súmula n.º 359 do STF. 

 

Destarte, a partir do momento da implantação do subsídio, 

conforme fixado na Lei Estadual n.º 15.454/20, eventual diferença financeira a maior 

apurada para aqueles militares que têm assegurado, a qualquer tempo, o direito 

contido no artigo 58 da Lei n.º 10.990/97, e, por via de consequência, direito à 

remuneração calculada com base nas Leis n.º 14.517/14 e n.º 14.438/14, deverá ser 

paga por meio de uma parcela completiva, a contar do ato concessivo de transferência 

para a reserva ou de reforma, até que futuros reajustes concedidos ao subsídio a 

venham absorver integralmente, de modo a garantir a denominada irredutibilidade de 

vencimentos. 

 

Calhar transcrever, a título ilustrativo, o exemplo trazido pelo 

Comandante-Geral da Brigada Militar em sua manifestação de fls. 05/06, conferindo-

se, pois, a solução ora veiculada: 

 

Sabe-se que na vigência do sistema remuneratório 

estabelecido pelas Leis nº 14.517/14 e nº 14.438/14, um 1º 

Sargento com todas as vantagens e adicionais incorporados ao 

seu patrimônio jurídico e em condições de requerer o ingresso 

na reserva remunerada, tem como vencimento bruto 

aproximado um valor de R$10.941,42 (dez mil, novecentos e 

quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), sendo que D
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este mesmo militar estadual, ao passar para a inatividade e 

sendo promovido ao posto de 1º Tenente faria jus a um 

provento bruto por volta de R$ 13.676,82 (treze mil, seiscentos 

e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).  

Ocorre que a Lei Complementar nº 15.454/20 estabeleceu um 

subsídio ao posto de 1º Tenente no valor de R$ 12.563,62 

(doze mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), montante inferior ao referido no parágrafo anterior, 

(...) 

 

Com efeito, aplicando-se o entendimento ora delineado ao 

caso prático acima, chega-se, pelo cálculo da lei anterior, em que o 3.º Sargento é 

promovido hoje ao posto de 1.º Tenente, ao valor bruto de R$ 13,676,82, contudo, o 

montante previsto pela Lei n.º 15.454/20, a título de subsídio, para o posto de 1.º 

Tenente é de R$ 12.563,62. Portanto, nessa hipótese, há uma diferença a maior de R$ 

1.113,20, que deverá ser paga por meio de uma parcela completiva, até que futuros 

reajustes concedidos ao subsídio venham a absorvê-la. 

 

Em face do exposto, concluo: 

 

a) Os militares que preencheram os requisitos para a 

aposentadoria até 31.12.2019 possuem direito à 

aplicação do regramento inserto no artigo 58 da Lei 

n.º 10.990/97, consoante preconizado no artigo 24-F 

do Decreto-Lei n.º 667/69, introduzido pela Lei n.º 

13.954/19, independentemente do momento em  que 

decidirem requerer sua transferência para reserva 

remunerada ou sua reforma (Vide Parecer n.º 

18.078/20). 

 

b) Tal direito se estende também à legislação que deve 

ser observada para fins de cálculo dos proventos - 

nos termos da súmula n.º 359 do STF -, in casu, Leis 

Estaduais n.ºs 14.438/14 e 14.517/14.  D
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c) Assim é que, quando da passagem para a reserva ou 

reforma do militar, deve ser apurado o valor de sua 

remuneração, agora no grau hierárquico superior, 

com base na legislação em vigor à época da 

aquisição desse direito, devendo se fazer o cotejo 

com o montante previsto para o mesmo grau, desta 

feita, por meio do regime de subsídio de que trata a 

Lei n.º 15.454/20, momento em que deverá ser paga 

parcela completiva, nos casos em que a remuneração 

calculada com arrimo na lei anterior sobejar o 

subsídio, até que futuros reajustes deste a absorvam, 

em atenção à garantia da irredutibilidade de 

vencimentos. 

 

 

É o parecer. 

 

 

Porto Alegre, 13 de abril de 2020.  

 

Anne Pizzato Perrot, 

Procuradora do Estado. 

 

 

Ref. PROA nº 20/1300-0001123-9. 
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