
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

Sr. Diretor,

O presente processo visa reconhecer  e averbar a licença-prêmio concedida e não
gozada para a servidora ANA CRISTINA MONTALVÃO, após reconhecimento de seu tempo de
serviço público (3692410), consoante Declaração (4328885) da SERPRO (empresa pública federal),
pelo  quinquênio  de  1984  a  1989.  Na  declaração,  consta  o  usufruto  de  30  (trinta)  dias.  No
Requerimento 4525365, a interessada solicitou a análise sobre eventual direito à concessão de licença
prêmio, com relação ao tempo trabalhado na Justiça Federal.

É o relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUI DADE

Na época da atividade da SERPRO, a Lei n° 8.162/91 definia:

Art. 5º Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo da licença-prêmio a que se refere o
art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, que o servidor não houver gozado.(Artigo revogado pela Lei nº 9.527,
de 10.12.1997)

Art. 6º O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do servidor a que
se aplique o regime da Lei nº 8.112, de 1990, poderá ser sacado nas hipóteses previstas nos incisos III a
VII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 1º É vedado o saque pela conversão de regime.(Revogado pela Lei nº 8.678, de 1993)

§ 2º O saldo da conta individualizada do FGTS, de servidor não optante, reverterá em favor da União ou
da entidade depositante.

Art.  7º São considerados extintos,  a partir  de 12 de dezembro de 1990,  os contratos individuais de
trabalho  dos  servidores  que  passaram  ao  regime  jurídico  instituído  pela  Lei  nº  8.112,  de  1990,
ficando-lhe assegurada a contagem de tempo anterior de serviço público federal  para todos os fins,
exceto:

I - anuênio; (Execução do inciso suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 35, de 2.9.1999)

II - incorporação da gratificação de que trata o art. 62 da citada lei;     (Inciso revogado pela Lei nº
8.911, de 11.7.94)

III - licença-prêmio por assiduidade. (Execução do inciso suspensa pela Resolução do Senado Federal
nº 35, de 2.9.1999)

Parágrafo único. No caso do inciso III, o tempo anterior de serviço será contado para efeito da aplicação
do disposto no art. 5º.

A Lei n° 8.112/90 estabelece:

Art. 87. Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a
título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

§ 1° (Vetado).
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§ 2° (Vetado).
§ 2° Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer

serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão.                      (Mantido pelo
Congresso Nacional)

Art. 87.  Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do

cargo  efetivo,  com  a  respectiva  remuneração,  por  até  três  meses,  para  participar  de  curso  de  capacitação

profissional.                 (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)

Parágrafo único.  Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis.                       (Redação dada pela Lei nº 9.527,

de 10.12.97)

Art. 88. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesses particulares;
c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste

artigo, na proporção de 1 (um) mês para cada falta. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 89. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3
(um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. (Revogado pela

Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 90.  (VETADO).

A Instrução Normativa n° 04, da SAF, publicada em 04/05/1994, esclarece, aos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:

1. DA LICENÇA
1.1 A licença-prêmio por assiduidade de que trata o art. 87, do Regime Jurídico Ùnico dos Servidores
Públicos Civis (Lei nº 8.112/90) será concedida ao servidor que completar cinco anos ininterruptos de
exercício em cargo efetivo de serviço público federal.
1.2 O tempo de serviço para fins de concessão da licença-prêmio não será necessariamente prestado a
um único órgão.
(...)
2. DA CONCESSÃO
(...)
2.5. Adquirido o direito de desfrutá-la nos termos do art. 116, da Lei nº 1.711, de 1952, e não tendo sido
gozada in totum, fica assegurado o direito de o servidor usufruir a posteriori, o período referente aos
meses restantes.
2.6. A licença-prêmio não será concedida ao servidor que, no período aquisitivo (qüinqüênio), houver
sofrido penalidade disciplinar de suspensão, ou se for afastado do cargo, na forma estabelecida pelo
inciso II, do art. 88, da Lei nº 8.112, de 1990.
2.7. À administração é vedado interromper o gozo da licença-prêmio, dada a inexistência de norma legal
autorizativa.
3. DO TEMPO DE SERVIÇO
3.1.  Os  afastamentos  previstos  no  art.  88,  da  Lei  nº  8.112,  de  1990,  interrompem a  contagem  do
qüinqüênio para efeito de licença-prêmio por assiduidade, reiniciada a sua contagem, com o retorno do
servidor à atividade, desprezando-se o tempo anterior.
3.2.  Concedida a licença-prêmio e após constar dos assentamentos funcionais do servidor,  a mesma
poderá ser desfrutada ou ainda, aproveitado o respectivo período em dobro, para fins de aposentadoria.
(...)
3.4. Quanto à apuração de tempo de serviço destinado à licença-prêmio, concernente aos servidores que
até 11 de dezembro de 1990 eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, observar-se-á o
que dispõe o art. 7º combinado com o art. 5º, da Lei nº 8.162, de 1991, computando-se o referido período
de licença, tão-somente, para efeito de contagem em dobro, na aposentadoria.

A Resolução n° 141/2011 do CJF discorre sobre a averbação de tempo de serviço e suas finalidades, in
verbis:

SEI/TRF1 - 4529432 - Parecer https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

03/08/2017 14:08



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;
(...)§ 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.

(...)

Art. 8º Na apuração do tempo de serviço, nos termos da Lei n. 8.112/1990, para fins de aposentadoria,
disponibilidade, gratificação adicional, Conselho da Justiça Federal licença-prêmio por assiduidade e
para efeito de licença para capacitação, nos termos do parágrafo único do art. 7° da Lei n. 9.527/1997,
serão observadas as seguintes normas:(...)

VII  – é assegurada ao servidor,  para efeito de aposentadoria,  a contagem em dobro do período de
licença-prêmio por assiduidade, não usufruído, adquirido na forma da Lei n. 8.112/1990, até 15/10/1996,
conforme o art. 7° da Lei n. 9.527/1997, ainda que, na data da publicação da Emenda Constitucional n.
20/1998, não contasse tempo de serviço suficiente para aposentadoria;(...)

XII – será averbado para fins de aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço, licença-
prêmio por assiduidade e licença para capacitação o tempo de serviço prestado às empresas públicas e
sociedades de economia mista federais, observadas as seguintes condições:
(...) b) o servidor só fará jus à licença-prêmio por assiduidade se tiver ingressado no serviço público no
regime da Lei n. 1.711/1952, ou da Lei n.8.112/1990 até 10/12/1997, antes da publicação da Lei n.
9.527/1997, e somente será considerado o tempo implementado até 15/10/1996, observadas as regras
estabelecidas nos incisos V e VII;

(...)

Art. 12. Os efeitos financeiros decorrentes da averbação do tempo de serviço operam a partir da data do
exercício no cargo efetivo no órgão, condicionado à implementação do direito e observada a prescrição
quinquenal.

DO CASO CONCRETO: Conforme a Declaração da SERPRO, a servidora possui licença-prêmio
concedida pelo quinquênio 1984 a 1989, tendo usufruído 10/04/1990 a 09/05/1990 (30 dias), restando
um saldo de 60 (sessenta) dias. Ademais, almeja concessão do benefício pelo tempo trabalhado na
Justiça Federal, a partir de 19/09/1995, data de seu ingresso.

Inicialmente,  impende verificar que a requerente exerceu emprego público celetista não-estável  na
SERPRO,  de  01/02/1984  a  05/07/1990,  à  égide  da  Lei  n°  1.711/52.  Em  19/09/1995,  entrou  em
exercício  na Justiça  Federal,  averbando aquele  tempo em 19/08/1997,  somente  por  apreciação da
certidão do INSS. Nesta época, a fundamentação advinha do art. 7º da Lei n° 8.162/91, que não condiz
com o caso aqui discorrido, porque não se trata de contrato extinto. Mas, de acordo com a Instrução
Normativa SAF n° 04, de 04/05/1994, item 3.4. Quanto à apuração de tempo de serviço destinado à
licença-prêmio,  concernente  aos  servidores  que  até  11  de  dezembro  de  1990 eram regidos  pela
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, observar-se-á o que dispõe o art. 7º combinado com o art. 5º,
da Lei nº 8.162, de 1991, computando-se o referido período de licença, tão-somente, para efeito de
contagem em dobro, na aposentadoria.

Assim também, as Resoluções do CJF n° 86/1993, n° 96/1993 e n°138/1994 embora omissas para a
situação casuística, em seus anexos, previam o serviço de empresa pública como privado. Portanto, o
registro de sua averbação fez-se como de "Direito Privado". Contudo, mais recentemente, à luz da
legislação atual, que reconhece tal atividade como pública, a interessada apresentou a declaração do
órgão, possibilitando outra análise do caso concreto e o cômputo da licença-prêmio, nos termos da
Resolução n°141/2011, art. 8º, XII, "b", vez que preencheu exatamente os seus requisitos.
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Sobre o período de Justiça Federal, a Lei n° 8.112/90 - anteriormente à Lei n° 9.527/97 - era clara
quanto à necessidade do cumprimento de um quinquênio ininterrupto para o direito à licença-prêmio.
No caso em tela, houve solução de continuidade (perda de lapso temporal) entre a empresa pública
(1990) e a Justiça Federal  (1995).  Assim sendo, retoma-se a contagem a partir  de 19/09/1995 até
10/12/1997, data limite para aquisição da licença, antes da Lei n° 9.527/97, que implementou a licença
para capacitação. Portanto, considerar-se-iam somente 814 (oitocentos e quatorze) dias, 2 anos 2 meses
e 24 dias.

Face ao exposto, opino pelo indeferimento da licença-prêmio quanto ao tempo trabalhado na Justiça
Federal  e  pelo  reconhecimento  do  saldo  de  60  (sessenta)  dias  de licença-prêmio,  a  ser  averbado
mediante declaração do órgão, pelo quinquênio de 1984 a 1989, conforme Resolução n° 141/2011 do
CJF, arts.4º e 8º, XII, "b".

A superior apreciação.

SERVIDORA DA SELEP

DECISÃO: Defiro parcialmente o pedido da servidora ANA CRISTINA MONTALVÃO CAMPOS,
Ba338503,  apenas  pelo  reconhecimento  do  saldo  de  60  (sessenta)  dias  de  licença-prêmio,  a  ser
averbado  mediante  declaração  do  órgão  4528440,  pelo  quinquênio  de  1984  a  1989,  conforme
Resolução n° 141/2011 do CJF, arts.4º e 8º, XII, "b". Quanto ao tempo de Justiça Federal, cientifique-se
a  interessada  sobre  o  não-atendimento  da  condição  sine  qua  non de  "ininterruptibilidade  de  um
quinquênio", para aquisição do direito, nos termos da Lei n° 8.112/90, antes da vigência da Lei n°
9.527/1997.

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

DIRETOR DO NucGP

Documento assinado eletronicamente por Helga dos Humildes Almeida, Analista Judiciário, em
03/08/2017, às 11:54 (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 03/08/2017, às 12:19 (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 4529432 e o código CRC EFE39D33.
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