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RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

Sebastião Ricardo Lopes Leite, Técnico Judiciário, - Agente de Segurança Judiciária,
manifesta recurso por meio do qual pede a reforma de r. decisão com que o MMº. Juiz Federal Diretor do
Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu, aos 11 de julho de 2020, requerimento, por ele
formulado, de concessão de abono de permanência em serviço, retroativamente ao mês de abril de 2019.

 

Assinala que "com a criação da Polícia Institucional do Poder Judiciário", seu caso se
encontra "enquadrado na Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019" , em seu artigo 5,
segundo o qual o "policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal,
o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e
os incisos I a III do caput do art, 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal
penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em
vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº. 51, de 20 de
dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco), para ambos os sexos ou o
disposto no §3º". ponderando, ainda, que "a Lei nº. 12.740, de 08 de dezembro de 2012, trouxe inovações
ao instituto do adicional de periculosidade, ao incluir o inciso segundo no artigo 193, da CLT, o qual
estendeu aos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, que estão expostos permanentemente a
roubos ou outras espécies de violência física, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário" .
Diz, ao final, se encontrar amparado pelo decidido no Mandado de Injunção 1.312/DF, do Supremo
Tribunal Federal.

 

Com parecer 10992907, da Seção de Legislação e Jurisprudência, opinando pela
confirmação do decidido, trago a matéria à deliberação do Colegiado.

 

É o relatório.
 

VOTO
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

O abono de permanência em serviço é devido ao servidor que, cumprindo os requisitos
necessários para a obtenção da aposentadoria voluntária integral, opta por continuar em atividade.

 

Conforme decidido pela Suprema Corte, no Mandado de Injunção 844/DF, a eventual
exposição a situações de risco, a que podem estar sujeitos os servidores públicos das diversas categorias
funcionais, não assegura "direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial". como também não lhe
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assegura tal direito o só fato "da percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como
o porte de arma de fogo, (.............) em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário" .
Dentro desse contexto, o argumento originariamente suscitado nas razões recursais não autoriza a reforma
do decidido, tanto mais que, exatamente em razão da circunstância de as pretendidas condições especiais
de trabalho sequer constituírem objeto do pleito sob análise, não foram apreciadas pelos órgãos técnicos
da administração.

 

O indeferimento do pedido, sem impugnação a seus fundamentos nas razões recursais,
louvou-se na avaliação dos requisitos estabelecidos pela Carta Constitucional e suas várias emendas,
levadas a efeito nas seguintes letras, na Informação 10545728:

 

 

" - Para a regra do fundamento legal: Art. 40, § 1º, III, a, da CF/88 deve cumprir a todos
os requisitos abaixo:  
 
a . 10 anos de serviço público = 27/12/1994
b . 05 anos no cargo efetivo = 05/06/1992
c . 60 anos de idade = 06/06/2023 AP ou APO
d . 35 anos de contribuição = 15/04/2019
(último requisito seria preenchido apenas em 06/06/2023)
Proventos: Calculados sobre a média dos salários de contribuição
 
 
- Para a regra do fundamento legal: Emenda Constitucional nº 41/2003 - Art. 2º  deve
cumprir a todos os requisitos abaixo:
a . 53 anos de idade = 06/06/2016
b . 05 anos no cargo efetivo = 05/06/1992
c . 35 anos de contribuição mais 20% de pedágio = 09/05/2023 AP OU APO
(último requisito seria preenchido apenas em 09/05/2023)
Proventos: Calculados sobre a média do cargo efetivo, reduzidos em 5% para cada ano
antecipado em relação ao limite de idade de 60 anos
 
- Para o fundamento legal: Emenda Constitucional nº 41/2003 - Art.6º deve cumprir a
todos os requisitos abaixo:
a . 60 anos de idade =06/06/2023 AP OU APO
b . 05 anos no cargo efetivo = 05/06/1992
c . 35 anos de contribuição = 15/04/2019
d . 20 anos de efetivo exercício no SP = 24/12/2004
e) 10 anos de carreira = 09/06/1997
(último requisito seria preenchido apenas em 06/06/2023)
Proventos: remuneração integral do cargo efetivo.
 
- Para a regra do fundamento legal: Emenda Constitucional nº.47/2003 - Art.3º  deve
cumprir a todos os requisitos abaixo:
a . Idade = (*) 58 anos (06/06/2021) AP OU APO
b . 05 anos no cargo efetivo = 05/06/1992
c. 35 anos de contribuição = 15/04/2019

Relatório e Voto 17230525         SEI 0006103-98.2020.4.01.8005 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm#:~:text=EMENDA%20CONSTITUCIONAL%20N%25C2%25BA%2041%252C%20DE%2019%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202003&text=Modifica%20os%20arts.,1998%252C%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm#:~:text=EMENDA%20CONSTITUCIONAL%20N%25C2%25BA%2041%252C%20DE%2019%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202003&text=Modifica%20os%20arts.,1998%252C%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm#:~:text=EMENDA%20CONSTITUCIONAL%20N%25C2%25BA%2041%252C%20DE%2019%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202003&text=Modifica%20os%20arts.,1998%252C%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm


d . 25 anos de efetivo exercício no serviço público = 23/12/2009
e) 15 anos na carreira = 08/06/2002
(último requisito seria preenchido apenas em 06/06/2021)
Aposentadoria Voluntária Integral
Proventos integrais: Última remuneração com paridade total
(*) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art.40, § 1°, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder os 35 anos se homem e 30 anos se mulher.
 
Pelo exposto, esta Seção ratifica o espelho dos cálculos para fins de aposentadoria/abono
de permanência (10512083) e a informação Selep (10512600), sugerindo o retorno dos
autos à Secad para deliberação"

 

 

Como o ora recorrente só viria a cumprir os requisitos para a obtenção da aposentadoria
voluntária integral, com base no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, em 6 de junho de 2021, e a
norma foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, antes,
pois, da aquisição do direito, nada autoriza a reforma do decidido, inclusive porque também não
cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 4º do diploma reformador em referência.

 

Nego provimento ao recurso.

 

É como voto.
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
31/01/2023, às 08:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 17230525 e o código CRC 229BC453.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

EMENTA
 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO.
1. Não tendo o servidor cumprido os requisitos para obtenção de aposentadoria voluntária integral, não faz
jus ao pretendido abono de permanência em serviço.

2. Recurso não provido.

 

ACÓRDÃO
 

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade. negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Conselho de Administração, 23/01/2023

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES
Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
31/01/2023, às 08:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 17388652 e o código CRC 6E7B1C48.
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