
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. APROVEITAMENTO DO TEMPO DE
SERVIÇO NA ESFERA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.

I – Recurso administrativo em face de decisão indeferitória de pedido cômputo de tempo serviço
realizada na esfera estadual para fins de obtenção de licença prêmio.

II –  Tendo  a servidora tomado posse na Justiça Federal em 1994,  portanto, quando da
revogação do preceito legal  que concedia  o benefício da licença prêmio, em 1997, ainda não
havia completado o quinquênio exigido pela lei regente.

III – O art. 103 da Lei 8.112 é claro ao estabelecer que o exercício de função perante outras
esferas, que não a federal, não poderiam ser computados a não ser nos casos de aposentadoria
e disponibilidade.

IV -  Recurso não provido.

ACÓRDÃO
Decide o Conselho de Administração – TRF 1ª Região, por unanimidade, negar provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Brasília (DF),   07 de maio de 2020 .

 

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
(Relator)

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10220878 e o código CRC 7C7C55D2.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso formulado por Maria Wilma Teresa Coelho Monteiro, Técnico Judiciário do Quadro de
Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, Seção Judiciária da Bahia,
contra decisão proferida pela Diref/BA (6925503) que indeferiu o pedido formulado pela
recorrente objetivando o reconhecimento do cômputo do período compreendido entre 08/10/1986
a 24/10/1994, época em que era servidora estadual da Secretaria de Educação do Estado da
Bahia, para obtenção de  licença prêmio por assiduidade.

Funda seus argumentos nos arts. 116 da Lei 1.711/52 e 88 da Lei 8.112/90, os quais alega
confirmam seu direito ao reconhecimento do direito à licença pleiteada. 

Parecer da DILEP (ID 7342264) pelo não provimento do recurso administrativo.
É o relatório.

 

V O T O

 

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso administrativo em face de decisão indeferitória de pedido cômputo de tempo serviço
realizada na esfera estadual para fins de obtenção de licença prêmio .

A decisão do Diretor do foro ao pleito foi assim formulada:
Considerando o parecer da SELEP 6826333 e de acordo com o Anexo I da Resolução nº 247/2013 do CJF c/c
o disposto no art. 103, I, da Lei 8.112/90, que estabelece que o tempo de serviço público estadual efetivo,
prestado tanto na vigência da Lei nº 1.711/52 como da Lei nº 8.112/90, não pode ser computado para fins de
Licença Prêmio, somente para fins de aposentadoria e disponibilidade (inciso XIII, do art. 8º, Res. n.
141/2011 do CJF),  INDEFIRO o pedido em pauta, pelas razões de fato e de direito expostas.

Os artigos mencionados dizem:
A Lei 1.711/1952l:
Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença
especial de seis meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo.
Parágrafo único. Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio:
l – sofrido pena de suspensão;
II – faltado ao serviço injustificadamente ... (vetado)...
III – gozado licença:
a) para tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses ou 180 dias consecutivos ou não;
b) por motivo de doença em pessoa da família, por mais de 4 meses ou 120 dias;
c) para o trato de interesses particulares;
d) por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcionário ou militar, por mais de três meses ou
noventa dias.
Art. 117. Para efeito de aposentadoria será contado em dobro o tempo de licença especial que o
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funcionário não houver gozado.

A Lei n° 8.112/90 estabelecia:
 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.
        (...)
        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. 103.  Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
        I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;
 

Há duas questões aqui a serem observadas:  primeiro, se a servidora, conseguiu o tempo
necessário antes do dispositivo legal ser revogado, em 1997. Em segundo lugar, se o tempo de serviço
prestado na esfera estadual poderia ser computado para tal fim à época do período aquisitivo.

Quanto à primeira indagação, vê-se que a servidora tomou posse na Justiça Federal em
1994. Portanto, quando da revogação do benefício da licença prêmio, em 1997, ainda não havia completado
o quinquênio exigido pela lei regente.

No que pertine à possibilidade de ser considerado o período anterior, exercido perante a
esfera estadual, o art. 103 da Lei 8.112 é claro ao estabelecer que o exercício de função perante outras
esferas, que não a federal, não poderiam ser computados a não ser nos casos de aposentadoria e
disponibilidade.

Desta forma , sem razão a recorrente, visto que seu pleito não se enquadra dentro dos
parâmetro legais.

Reforçando esta ideia, o CJF editou a Res. 141/2011, que, em seu art., inc. XII, prevê:
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;

Assim, não resta dúvida que a servidora em questão não tem direito a aproveitar seu tempo
como servidora da Secretaria de Educação do Estado da Bahia para fins de obtenção de licença prêmio.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10179854 e o código CRC 121E9122.
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