
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

Sr. Diretor,

Nos presentes autos, na Decisão 1646864, houve, em 12/01/2016, o deferimento do pedido do abono de
permanência à servidora SANDRA IARA SANTOS GOES, matriculada sob nº BA371603, a partir de
21/10/2015, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Com base nos assentamentos funcionais da referida servidora, no SARH, observa-se:

a data de nascimento em 15/06/1963, atualmente com 53 anos de idade;1. 

tomou posse e  entrou em exercício  na Justiça  Federal  do  Estado da Bahia  em 25/06/1999,
exercendo  o  cargo  de  Técnico  Judiciário,  nomeada  mediante  ATO  nº  593, de  01/06/1999,
publicado no DJ II em 04/06/1999;

2. 

que o período que se encontra averbado corresponde a serviço prestado ao Banco do Brasil no
interstício de 07/01/1983 a 24/06/1999.

3. 

Em  relação  à  regra  geral,  prevista  no  art.  40,  inciso  III,  da  Constituição  Federal  da  República,
verifica-se que a parte requerente não atendeu os requisitos da referida norma,  uma vez que não
completou a idade mínima exigida de 55 anos. Por isso, reputa-se indevido o abono de permanência
com base na referida regra de aposentadoria voluntária.

No que se refere aos requisitos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, exige-se que a parte
requerente  tenha  ingressado  regularmente  em cargo  efetivo  na  Administração  Pública  direta,
autárquica e fundacional, até 16/12/1998, e contar, cumulativamente, com a idade mínima de 48 anos
de idade, de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, com o total de
tempo de contribuição de trinta anos, acrescido ao período adicional de contribuição equivalente a 20%
do tempo que, na data de publicação da EC n. 20/1998, faltaria para atingir o limite mínimo de tempo
de contribuição. A servidora neste caso, portanto, NÃO cumpriu todos os requisitos desta regra, pois
esta só ingressou em cargo efetivo na Administração Pública direta em 1999.

Enquadra-se na regra de aposentadoria do art. 3º da EC nº 47/2005 aquele que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 e preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
30 anos de tempo de contribuição; 25 anos de efetivo exercício no serviço público; 15 anos de carreira;
5 anos no cargo em que se der a aposentadoria; e a idade mínima resultante da redução do tempo de
contribuição  excedente.  No  caso  em  tela,  o(a)  servidor(a)  NÃO  ingressou  no  serviço  público
regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até
16/12/1998, assim esta NÃO alcançou, então, todos os requisitos necessários. Logo, também, NÃO
se aplica a referida regra.
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Em relação à regra de aposentadoria voluntária prevista no art.  6º da EC N. 41/2003, aplicável ao
servidor que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da referida emenda, que
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 55 anos de idade; 30 anos de contribuição; 20
anos de serviço público; 10 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo que se der a aposentadoria. No
caso em apreço, a servidora ingressou na Justiça Federal após de 16/12/1998, Verifica-se que a parte
requerente fará jus ao abono de permanência pela referida regra, a partir de 16/06/2018.

A servidora em tela tem averbado nesta Seccional tempo de contribuição do Banco do Brasil, referente
ao período de 07/01/1983 a 24/06/1999 e ingressou na Justiça federal - Seccional do Estado da Bahia
em 25/06/1999, no cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa.

Cumpre informar, entretanto, que o  tempo de serviço prestado ao Banco do Brasil deve ser computado
somente para fins do requisito de 25 anos e 20 anos de serviço público, previstos na EC 47/2005 e na
EC 41/2003, em conformidade com a Resolução CJF-RES-2013/247, de 13/06/2013, que alterou a
Resolução nº 141/2011- CJF, que regulamenta a averbação de tempo de serviço dos servidores do CJF
de primeiro e segundo graus, e na decisão do TCU, no TC 030.477/2015-8,  Acórdão 2825/2016-
TCU-1ª Câmara:

A Resolução CJF-RES-2013/247, dispõe:

(...) Artigo 4º

(...) XIII – o tempo de serviço prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que descontínuo, pode
ser computado como tempo de efetivo exercício no serviço público para fins de satisfazer os requisitos de
aposentadoria de que trata o art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como, ainda, no art. 6º
inciso III, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e n art. 3º inciso II, da Emenda Constitucional
n. 47, de 5/7/2005;”

Acórdão 2825/2016-TCU-1ª Câmara

"(...) A Orientação Normativa MPS/SPS nº 2, de 31 de março de 2009, está em consonância como o
entendimento esposado por  esta  Corte de Contas  pelos Acórdãos nºs  2636/2008-TCU-Plenário  e nº
2229/09-TCU-Plenário.

6. Dessa forma, para o servidor público poder aposentar-se com base na regra de transição prevista no
art.  3º  da  EC  nº  47/2005  deve  ter  ingressado  em  cargo  efetivo  na  Administração  pública  direta,
autárquica e fundacional até 16/12/1998.”

No presente caso,  a  servidora em epígrafe  ingressou nesta Seccional no cargo de Técnico Judiciário
em 25/6/1999, não podendo, portanto, receber ABONO DE PERMANÊNCIA,  nos termos do art. 2º da
EC 41/2003 e do art. 3º da EC 47/2005, que  exige data de ingresso no serviço público até a publicação
da EC 20/98, ou seja até 16/12/1998.

Ressalte-se que, caso esta regra ainda esteja vigente, registro que a servidora preencherá os requisitos
para percepção do Instituto em tela, com fundamento na EC 41/2003, art. 6º, em 16/6/2018, após a data
em que completará 55 anos de idade,  tendo em vista que nessa modalidade de aposentadoria, a data de
ingresso no serviço público é até 31/12/2003 (data de publicação da EC 41/2003).

Ante o exposto, com base na legislação supracitada e na Portaria nº 148, de 23/09/2015 da DIREF/BA,
sugiro chamar o feito à ordem, para tornar sem efeito a Decisão 1646864, que deferiu o ABONO DE
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PERMANÊNCIA à servidora Sandra Iara Santos Goes e determinar a não devolução ao erário dos
valores pagos indevidamente e relacionados à referida Decisão, por força da Súmula do TCU 249, em
virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do Órgão/Entidade.

À superior apreciação.

MANIFESTAÇÃO NO NUCRE

Ante a manifestação da SELEP, nos termos da Portaria nº 148, de 23/09/2015 da DIREF/BA, chamo o
feito à ordem e:

a) torno sem efeito a Decisão 1646864, e  indefiro  o ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora Sandra
Iara Santos Goes, uma vez que a servidora, até a presente data, não implementou nenhuma das regras
de aposentadoria voluntaria;

b) determino que NÃO seja procedida à devolução ao erário dos valores pagos indevidamente, uma vez
que a servidora recebeu os valores de boa fé, por força da Súmula do TCU 249, em virtude de erro
escusável de interpretação de lei por parte deste Órgão.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Manoel dos Santos Filho, Analista Judiciário, em
19/12/2016, às 16:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor(a) de Núcleo,
em 20/12/2016, às 15:10 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3313053 e o código CRC 5D944829.
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