
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

A servidora Irlene Logrado Barreto de Carvalho vem requerer a concessão do abono de permanência,
com base no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e atendendo ao que dispõe o art. 7º da Lei nº
10.887, de 18/06/2004, optou por permanecer em atividade, como comprova em seu requerimento
3693759.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O abono de permanência trata de um bônus equivalente ao valor da contribuição previdenciária devido
ao  servidor  publico  que  tenha  satisfeito  os  requisitos  da  aposentadoria voluntária  e  optado  em
permanecer em atividade até completar as exigências para a aposentadoria compulsória.

A Lei nº 10.887, de 18/06/2004, publicada em 21/06/2004, estabelece:

Art. 7o O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas na alínea a do inciso III do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, no § 5o do art.
2o ou no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do § 1o

do art. 40 da Constituição Federal.

Dispõe o art. 40, §1º, III, a, da Constituição da República/1988, com a redação dada pelas Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, sobre a aposentadoria voluntária, in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  é  assegurado  regime  de  previdência  de  caráter
contributivo  e  solidário,  mediante  contribuição  do  respectivo  ente  público,  dos  servidores  ativos  e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados,
calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

III  -  voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público  e  cinco  anos  no  cargo  efetivo  em  que  se  dará  a  aposentadoria,  observadas  as  seguintes
condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e
trinta de contribuição, se mulher;”

b)  sessenta  e  cinco anos de idade,  se homem, e  sessenta  anos de  idade,  se mulher,  com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.

(...)

§  19.  O servidor  de  que  trata  este  artigo  que  tenha completado  as  exigências  para  aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
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Sob a égide das regras de transição, previstas na Emenda Constitucional nº 41/2003, a concessão da
aposentadoria pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é
assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o
art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo
na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda,
quando o servidor, cumulativamente:

 I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

 a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

 b)  um período  adicional  de  contribuição equivalente  a  vinte por  cento  do tempo que,  na data  de
publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.
(grifo nosso)

(...)

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem
como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos
os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as
exigências  para  aposentadoria  voluntária  e  que  conte  com,  no  mínimo,  vinte  e  cinco  anos  de
contribuição,  se  mulher,  ou  trinta  anos  de  contribuição,  se  homem,  fará  jus  a  um  abono  de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

 § 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em
termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta
Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em
vigor  à  época  em  que  foram  atendidos  os  requisitos  nela  estabelecidos  para  a  concessão  desses
benefícios ou nas condições da legislação vigente.

(...)

 Art.  6º  Ressalvado  o  direito  de  opção  à  aposentadoria  pelas  normas  estabelecidas  pelo  art.  40  da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  que  tenha
ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos
integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas
no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

A EC nº  47/2005,  por  sua  vez,  inovou no  ordenamento  jurídico  trazendo a  seguinte  hipótese  de
aposentadoria voluntária:

Art.  3º  Ressalvado o  direito  de opção à  aposentadoria  pelas  normas estabelecidas pelo  art.  40  da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de
2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição
prevista no inciso I do caput deste artigo.
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Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com
este artigo.

A Orientação Normativa MPS/SPS Nº 02, de 31/03/2009, que dispõe sobre os Regimes Próprios de
Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, prevê:

Art.  86. O servidor titular  de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas nos arts. 58 e 67 e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências
para aposentadoria compulsória contidas no art. 57.

 § 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de
dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com
proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto
no art. 81, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos,
se homem.

§ 2º O recebimento do abono de permanência pelo servidor  que cumpriu todos os requisitos para
obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, em qualquer das
hipóteses previstas nos arts. 58, 67 e 81, conforme previsto no caput e § 1º, não constitui impedimento à
concessão do benefício de acordo com outra regra vigente, inclusive as previstas nos arts. 68 e 69,
desde que cumpridos os requisitos previstos para essas hipóteses, garantida ao segurado a opção pela
mais vantajosa.

§  3º  O  valor  do  abono  de  permanência  será  equivalente  ao  valor  da  contribuição  efetivamente
descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo e será
devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e §
1º, mediante opção expressa do servidor pela permanência em atividade.

§ 5º Em caso de cessão de servidor ou de afastamento para exercício de mandato eletivo, o responsável
pelo  pagamento do abono de permanência  será o  órgão ou entidade ao qual  incumbe o ônus pelo
pagamento da remuneração ou subsídio, salvo disposição expressa em sentido contrário no termo, ato,
ou outro documento de cessão ou afastamento do segurado.

§ 6º Na concessão do benefício de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo
RGPS, cessará o direito ao pagamento do abono de permanência. (grifo nosso)

O art.  4º  da Resolução nº  141/2011,  do Conselho de Justiça  Federal,  trata sobre
averbação de tempo de serviço público para fins de aposentadoria e disponibilidade:

Art. 4° Para averbação do tempo de serviço público ou de atividade vinculada ao Regime Geral da
Previdência Social, o servidor deverá apresentar certidão fornecida: (Redação dada pela Resolução n.
247, de 13 de junho de 2013)

I – pelo setor competente dos órgãos da administração pública federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal,  suas autarquias  e  fundações,  empresas públicas  e sociedades de economia mista,  com
relação ao tempo de serviço público;

II – pelo setor competente do INSS, com relação ao tempo de contribuição para o Regime Geral de
Previdência Social.

§ 1º O servidor que teve exercício em órgão ou entidade da Administração Pública direta e indireta, na
condição de celetista, deverá apresentar, para fins de aposentadoria e disponibilidade, certidão de tempo
de contribuição expedida pelo INSS, para a devida averbação. (Redação dada pela Resolução n. 323, de
19 de novembro de 2014)

§ 2º No caso de averbação de tempo de serviço para fins diversos do previsto no § 1º, o servidor deverá
apresentar a certidão ou declaração do tempo de efetivo exercício emitida pelo órgão ou entidade em que
prestou serviço, observando os requisitos a que se refere o art. 5º desta resolução

DO CASO CONCRETO: 

Com  base  nos  assentamentos  funcionais  da  parte  requerente,  consta  o  seguinte:  a)  nasceu  em
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06/06/1962, portanto, dispõe de 54 anos de idade; b) por meio do Ato nº 875/94, tomou posse e entrou
em exercício em 12/09/1994 perante a Justiça Federal; c) que até 08/03/2017, dispõe de 112.453 dias de
tempo de serviço, sendo 8.214 dias prestado à Seção Judiciária da Bahia e 4.239 dias averbados.

Objetiva a parte requerente, em apertada síntese, a concessão do abono de permanência. Malgrado o
art. 7º da Lei nº 10.887, de 18/06/2004, publicada em 21/06/2004 dispõe de concessão de abono de
permanência somente nos casos de aposentadoria voluntárias previstas na alínea “a” do inciso III do §

1o do art. 40 da Constituição Federal, no § 5o do art. 2o ou no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional

no 41, de 19 de dezembro de 2003, o Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU,  por meio do
Acórdão nº 1.482/2012, firmou o entendimento pela licitude da concessão do abono de permanência na
hipótese em que sejam implementadas os requisitos para a aposentadoria voluntária, prevista no art. 3º
da Emenda Constitucional nº 47/2005. A concessão do abono de permanência é devida a partir do dia
seguinte a data que implementou os requisitos da aposentadoria voluntária, em conformidade com a
decisão  proferida  pelo  Conselho  da  Justiça  Federal  (CJF,  processo  n.  2011.16.1381,  Conselheira
Relatora MARGA TESSLER, j. em 06/02/2012).

Em relação à regra geral,  prevista no art.  40,  inciso III,  a,  da Constituição da República Federal,
verifica-se que a parte requerente não atendeu os requisitos da referida norma, uma vez que possui a
idade mínima legal exigida. Sendo assim, indevida a concessão de abono de permanência.

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.
Verifica-se que a parte requerente não possui a idade mínima legal, razão pela qual não faz jus ao abono
de permanência.

No tocante à regra do art. 3º da EC nº 47/2005, é aplicável àquele que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998. No caso em apreço, a servidora ingressou na Justiça Federal antes
de 16/12/1998, porém não possui o requisito dos vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, prevista no inciso II, do art. 3º, da EC nº 47/2005, atendendo a tal requisito em 06/09/2019,
razão pela qual NÃO faz jus ao abono de permanência em apreço.

Finalmente, no que se refere aos requisitos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a referida
regra  exige  que  a  parte  requerente  tenha  ingressado  regularmente  em  cargo  efetivo  na
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, antes da publicação da EC nº 20/1998, em
16/12/1998. A parte interessada ingressou antes da égide da EC n. 20/98, possui 54 anos de idade, mais
de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria e, por fim, implementou o
pedágio exigido no art. 2º da EC nº 41/2003, em 22/11/2015.

Ante o exposto, com base na legislação supracitada e na Portaria nº 148, de 23/09/2015 da DIREF/BA,
a Seção de Legislação de Pessoal  propõe o deferimento do abono de permanência requerido pela
servidora  Irlene  Logrado  Barreto  de  Carvalho,  uma  vez  que  implementou os  requisitos  da
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aposentadoria voluntária a partir de 22/11/2015 prevista no art. 2º da EC nº 41/2003, razão pela qual faz
jus ao abono de permanência, a contar de 23/11/2015.

À superior apreciação.

SERVIDOR DA SELEP

MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DO NUCRE : Ante o exposto, e tendo em vista a manifestação da
SELEP, defiro o pedido de concessão de abono de permanência requerido pela servidora Irlene Logrado
Barreto de Carvalho, uma vez que implementou os requisitos da aposentadoria voluntária a partir de
22/11/2015 prevista no art. 2º da EC nº 41/2003, razão pela qual faz jus ao abono de permanência, a
contar de 23/11/2015.

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

DIRETOR DO NUCRE

Documento assinado eletronicamente por Manoel dos Santos Filho, Analista Judiciário, em
08/03/2017, às 13:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Valtercilia Cardoso dos Santos Monteiro Coêlho,
Diretor(a) de Núcleo em exercício, em 08/03/2017, às 14:06 (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 3694713 e o código CRC F768E79A.

Av. Ulysses Guimarães, 2799 - Bairro Sussuarana - CEP 41213-000 - Salvador - BA - http://portal.trf1.jus.br/sjba/
Centro Administrativo da Bahia

0002780-93.2017.4.01.8004 3694713v14

SEI/TRF1 - 3694713 - Parecer https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

5 de 5 08/03/2017 14:30


