
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Trata-se de pedido de reconsideração interposto por Eva Gualberto Bruno (3320296)
em face do Despacho SJ Secad 380 (3241405), o qual indeferiu seu enquadramento nas regras de
aposentadoria para servidores com data de ingresso no serviço público anterior a 16.12.98, nos termos
do Acórdão N.2229-38/09-TCU-Plenário.

Argumenta que o lapso de 4 dias entre o término do vínculo com o Banco do Brasil e
o  ingresso  na  Justiça  Federal  atenta  contra  o  princípio  da  razoabilidade,  citando  doutrina  e
jurisprudência. Aduz, também, que o Banco do Brasil  compreende a "Administração Federal",  por
força do Decreto-Lei nº 200/1967, e que o próprio Acórdão n. 22938/09-TCU-Plenário "reconhece que
o tempo de serviço em sociedade de economia mista pode ser utilizado para fins de aposentadoria".

Verifica-se que não há amparo legal  para reconhecer à recorrente o direito de se
aposentar consoante as regras das EC nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005, pelas razões já expostas ao
longo do processo e aqui retomadas.

Não se trata apenas da descontinuidade decorrente do interstício de 4 dias, trata-se da
natureza jurídica do vínculo com o Banco do Brasil, não considerado como tempo de serviço público
para os fins pretendidos pela requerente.

O dispositivo 9.2 do Acórdão N. 2229-38/2009-TCU, f. 17, é explícito em delimitar
que  o  conceito  de  "serviço  público"  para  a  percepção  de  proventos  integrais  restringe-se  à
administração direta, autárquica e fundacional, na qual o Banco do Brasil, sociedade de economia mista
federal, não se enquadra:

 

9.2. informar ao consulente que – ao registrar que o conceito de “serviço público” contido no caput do art.
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e no caput do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de
2005, deve ser entendido de forma restrita – o item 9.1.1 do Acórdão 2.636/2008-Plenário objetiva firmar
que  as  regras  contidas  nesses  artigos,  ditas  de  transição,  aplicam-se  exclusivamente  aos  servidores
ocupantes de cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, ao tempo da edição
dessas emendas;

 

Os dispositivos do Acórdão invocados pela requerente referem-se à averbação de
tempo de serviço público, a qual já foi providenciada, conforme se extrai do documento “Dados sobre
Aposentadoria - SARH” (2899184), bem como das determinações da Resolução CJF nº 141/2011 e
alterações.

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo o Despacho 3241405
pelas razões expostas acima e pelos fundamentos apontados na Informação SJMG-SELEP 3231648.

Publique-se.

 

Belo Horizonte, 15 de março de 2017.

 
ELOÍSA CRUZ MOREIRA DE CARVALHO

Diretora da Secretaria Administrativa
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Documento assinado digitalmente

Documento assinado eletronicamente por Eloisa Cruz Moreira de Carvalho, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 15/03/2017, às 19:53 (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 3336968 e o código CRC 8247C27F.
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