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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÀO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5.030/2013 - TRFl 
INTERESSADO: Nelson Loureiro dos Santos 
ASSUNTO: Concessão de Abono de Permanência 

RELATÓRIO 

A EXMA . SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA . 
(RELATORA) : Trata- se de processo administrativo contendo 
concessão de abono de permanência , previsto no § 5° do 
Emenda Constitucional 41/2003, formulado em 26/06/2014 
Fede~al Nelson Loureiro dos Santos, -da 6a Vara da Seção 
do Maranhão . 

SIFUENTES 
pedido de 

art. 2° da 
pelo Juiz 
Judiciária 

Os autos foram examinados pela Assessoria de Assuntos da 
Magistratura - ASMAG, a fls . 20/22, que informou: os requisitos 
necessários para a concessão de aposentadoria voluntária com 
proventos integrais; o tempo de serviço computado para o 
magistrado e quando ele implementou condições para a obtenção do 
abono de permanência; que não há registro na ASMAG da utilização 
do bônus de 17% (dezessete por cento) na contagem de tempo de 
serviço para qualquer modalidade de aposentadoria de magistrados; 
que o Processo Administrativo 4 . 582/2013-TRF1 julgado pela Corte 
Especial Administrativa , em 24/04/2014 , decidiu que o tempo de 
serviço exercido até a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 
deve ser acrescido de 17% (dezessete por cento ) independent emente 
do fato de à época da promulgação da EC o magistrado ter 
oreenchido os requisitos do art. 8 o daquela emenda; e o 
~osicionam~to do Tribunal de Contas da União sobre o assunto. 

Posteriormente, estes autos foram analisados pela 
Assessoria Jurídica da Diretoria- Geral deste Tribunal ASJUR 
(fls. 82/85) , que sintetizou a questão relatando que o cerne do 
assunto era saber se a bonificação de 17 % (dezessete por cento) 
incidente sobre o tempo de serviço exercido até a publicação da 
Emenda Constitucional 20/1998 pode ser admitida para magistrado 
que não se aposenta nessa emenda ou na Emenda Constitucional 
41/2003 . Informa , ainda , os posicionamentos do Conselho Naciona l 
de Justiça , Tribunal de Contas da União, Conselho da Justiça 
Federal, Supremo Tribunal Federal e da Corte Especial 
Administrativa deste Tribunal. 

É o relatório~ 

TRF 1" REGIÁOIIMP.15-02-05 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5.030/2013 - TRFl 
INTERESSADO : Nelson Loureiro dos Santos 
ASSUNTO: Concessão de Abono de Permanência 

VOTO 

O abono de permanência é um incentivo estabelecido pela 
Emenda Constitucional 41 , de 19/12/2003 (art. 2° , §5°) , concedido 
ao servidor público que tendo preenchido os requisitos para se 
aposentar voluntariamente , opte por permanecer trabalhando . O 
valor do abono equivale à contribuição da previdência devida pelo 
servidor até que ele complete as exigências para a aposentadoria 
compulsória. 

Outro ponto que merece esclarecimento é a incidência de 
17% (dezessete por cento) sobre o tempo de serviço exercido até a 
publicação da Emenda Constitucional 20/1998 , para fins de 
concessão de aposentadoria . Esse benefício está presente no § 3°, 
art . 8° da EC 20 , alterada pela EC 41/2003 , do seguinte modo : 

TRF 1" REGIÃOIIMP.15-02·05 

Art . 2° Observado o disposto no art . 4° da Emenda 
Constitucional no 20 , de 15 de dezembro de 1998, é 
assegurado o direi to de opção pela aposentadoria 
voluntária com proventos calculados de acordo com o 
art. 40, §§ 3° 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 . 

§ 1 o O servidor de que trata este artigo que 
cumprir as exigências para aposentadoria na forma 
do caput terá os seus proventos de inatividade 
reduzidos para cada ano antecipado em relação aos 
limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1°, 
III, a, e § 5° da Constituição Federal, na seguinte 
proporção : 

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para 
aquele que completar as exigências para 
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II - cinco por cento, para aquele que completar as 
exigências para aposentadoria na forma do caput a 
partir de 1° de janeiro de 2006 . 

§ 2° Aplica-se ao magistrado e 
Ministério Público e de Tribunal 
disposto neste artigo . 

ao 
de 

membro 
Contas 

do 
o 

§ 3° Na aplicação do disposto no § 2° deste artigo, 
o magistrado ou o membro do Ministério Público ou 
de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de 
serviço exercido até a data de publicação da Emenda 
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, 
contado com acréscimo de dezessete por cento, 
observado o disposto no § 1° deste artigo. 

Na hipótese , segundo a ASMAG (fls . 20/22) , com a 
utilização do bônus de 17 % (dezessete por cento) , o magistrado 
requerente impl ementou todos os requisitos para a obtenção da 
concessão do abono de permanência a partir de 19/06/2013 , nos 
termos do art . 16 , § 1 ° , da Lei 10 . 887/2004. Sem a aplicação da 
bonificação , completou os requisitos em 11/10/2014. Portanto , o 
direito à percepção do abono de permanência sem a utilização do 
bônus de 17% (dezessete por cento) está garantido (concedido pelo 
Presidente do TRF 1 a Região em 12/11/2014 , despacho de fl. 90 
documento juntado aos autos em 13/11/2014) . Agora , a discussão 
deve ser concentrada para saber se o magistrado tem ou não direito 
ao acréscimo do referido percentual na contagem do seu tempo de 
serviço. 

Na mesma informação a ASMAG ressalta que até a presente 
data não há nenhum registro da utilização do percentual de 17% 
(dezessete por cento) na contagem de tempo de serviço para 
qualquer modalidade de aposentadoria de juiz e I ou desembargador. 
Quanto à utilização do percentual de 17% (dezessete por cento) 
para a concessão de abono de permanência, há precedentes : 

A Corte Especial Administrativa, em sessão 
realizada em 24/04/2014 , decidiu, por maioria, no 
PA 4.582/2013-TRFl, que o tempo de serviço exercido 
pelo magistrado até a publicação da Emenda 
Constitucional 20/1998 (16/12/1998) deve ser 
acrescido de 17% independentemente do fato de, à 
época de sua promulgação, ter preenchido ou não os 
requisitos para aposentadoria previstos em seu art. 
8° (fl . 19) . Precedente da Corte Administrativa nos 
autos do PA 609/2013 . 

Analisando o PA 4 . 582/2013 , apensando ao de número 
5 . 051/201 4 , verifica-se que o interessado em ambos é o mesmo , Juiz 
Federal Sidiny Garcia Filho. No primeiro e le requereu a 
aposentadoria e no segundo o abono de permanência com base na 
decisão do primeiro. Nes ele solici tou , e foi concedida pela 
Corte Especial Adminis a aposentadoria com o acréscimo de 

TRF 1' REGIÁOI1MP.1S-02-05 
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17 % (dezessete por cento) sobre o mpo de s·~rvlço 

da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998. 
solicitou desistência desse pedido para que a concessão sua 
aposentadoria , a partir de 12/07/2014, fosse com base no art. 6° 
da Emenda Constitucional 41/2003 , visto ter compl etado 60 
(sessenta) anos de idade em 22/03/20 13 , 20 (vinte) anos de serviço 
público em 01/06/2013 , 10 (dez) anos de carreira em 28/09/2008 e 
05 (cinco) anos no cargo em 08/05/2011 (fl. 27 . PA 4 . 582/2013). 

Desse modo, após aposentar- se, o Juiz Federal Sidiny 
Garcia Filho solicita no PA 5. 051/20 1 4 a concessão do abono de 
permanência desde 12/09/2013. Neste processo de minha relataria a 
situação passou a ser a mesma, visto que o requerente implementou 
as condições para aposentadoria em 11/10/2014 (Abono de 
Permanência concedido em 12/11/2014 , retroativo a 12/10/2014 , fl. 
90) e , agora , faz - se necessário verificar se o magistrado tem ou 
não direito ao acréscimo de 17% (dezessete por cento) na contagem 
do seu tempo de serviço , desde 19/06/2013. 

A Assessoria Jurídica da DIGES (f l s. 81/85) , ao analisar 
estes autos , entendeu necessár i o saber se o acréscimo de 17 % 
(dezessete por cento) a título de bonificação previsto no art. 8 o , 

§ 3° , da Emenda Constitucional 20/ 1 998 incidente sobre o tempo de 
servi ço exercido até a publicação dessa Emenda pode ser admitido 
para magistrado que não se aposenta por aquela EC ou na Emenda 
Constitucional 41/2003. 

Para esse entendimento a ASJUR apresenta os 
posicionamentos do Conselho Nac i onal de Justiça , 
Contas da União , do Conselho da Justiça Federal 
Tribunal Federal sobre o tema : 

do Tribunal de 
e do Supremo 

TRF 1' REGIÃOIIMP.1S.02·05 

O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em 2010, nos 
autos do Pedido de Providências 0005125 -
61.2009.2. 00. 0000 (fls . 2a1 41), adotou a tese do 
direito adquirido e assim ementou seu acórdão : 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. Aposentadoria 
voluntária. Magistrados . EC n° 20/9a . Artigo 
ao, § 3° . Norma de transição de efeitos 
concretos. Tempo de serviço. Acréscimo de 17%. 
Incidência. Direito adquirido . Integração ao 
patrimônio jurídico. Pedido procedente . 

Deve ser reconhecido o direi to adquirido ao 
acréscimo de 17% ao tempo de serviço dos 
magistradOS, preViStO no § 3° dO artigo ao da 
Emenda Constitucional n° 20/9a, por se tratar 
de norma de transição de efeitos concretos , que 
passou a integrar o patrimônio jurídico dos 
magistrados. 

O Tribunal de Contas da União TCU, em vários 
acórdãos, diverge do entendimento do CNJ. Para o 
TCU, o acréscimo de 17% previsto no§ 3° do art. ao 
da EC 20/199a e no § 3° do art . 2° da EC 41/2003 
somente deve ser concedido na hipótese de a 
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Câmara (fls. 

O Conselho da Justiça Federal - CJF, nos autos do 
Processo ADM 2012/00047 (2010 . 16.121a4), Apenso CF 

ADM 2012/0004a (2010.16.064a), na sessão de 
16/04/2012, acompanhou o entendimento do TCU e 
reconheceu, no âmbito administrativo, a 
superposição das decisões do TCU relativamente às 
dos demais órgãos de controle (Cf. fls. 42/52) . 

A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal -
STF, por meio de dois feitos. No primeiro, 
Reclamação 10a23, a União busca a invalidade da 
decisão do CNJ, oro com pedido de liminar 
indeferido (Cf. fls. 54/56). No segundo, Mandado de 
Segurança 31299, associações de magistrados pedem o 
cumprimento da decisão do CNJ pela Presidente da 
República e pelo TCU, a fim de garantir aos 
magistrados o cômputo do tempo de serviço prestado 
antes da EC 20/199a com acréscimo de 17%, ao 
fundamento de que deve ser observado o princípio do 
direito adquirido (cf. fls . 57/62). 

Nesse caso, existem posicionamentos diferentes entre os 
diversos Órgãos (TCU e CJF contra a utilização do bônus e CNJ e 
TRF1 favoráveis). Mas nesta Corte já há um precedente concedendo a 
vantagem com base no que foi decidido , em 2010 , pelo Conselho 
Naciona l de Justiça nos autos do Pedido de Providências 0005125-
61.2009.2.00 . 0000. Em 2011 , no Processo 0003301 - 96 . 2011.2.00.0000 , 
o Plenário do CNJ respondeu positivamente a uma consulta sobre o 
mesmo tema, com o seguinte deslinde: 

TRF 1" REGIÃOIIMP.15-02-0 

CONSULTA. APOSENTADORIA . MAGISTRADO . EC N . 20/9a . 
ARTIGO ao, § 3° . NORMA DE TRANSIÇÃO. ACRÉSCIMO DE 
17% NO TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO NO ABONO DE 
PERMANÊNCIA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 

O acréscimo no tempo de serviço dos magistrados 
que já se encontravam em atividade à época da 
edição da EC n. 20/9a deverá ser computado 
exclusivamente para fins de aposentação, donde se 
conclui como conseqüência lógica, a sua repercussão 
na concessão do abono de permanência. 

Já para os fins de licença -prêmio ou para o 
cálculo do adicional por tempo de serviço, a regra 
do art. ao, § 3°, da EC n . 20/9a não produz 
efeitos, porquanto, tratando-se de regra que cria 
tempo de serviço fictício, constitui exceção a ser 
aplicada restritivamente, considerando-se a sua 
finalidade (cômputo de tempo para aposentadoria) e 
o contexto em que se insere (reforma 
previdenciária) . 
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Consulta res a 
diz respei to a o abono 

O mesmo entendimento do CNJ foi o adotado no julgamento 
do PA 4.582 / 2013 , em 24 / 04 / 2014 , em qu e este Colegia do, por 
maioria, vencido do Desembargador Federa l Mário César Ribeiro, 
deferiu pedido semelhante no sentido de que o tempo de serviço 
exercido por magistrado até a promulgação da EC 20 / 1998 de v e ser 
acrescido de 17% (dezessete por cento) independentemente do fato 
de, à época de sua promulgação , ter preenchi do os requi sitos para 
aposentadoria previstos no art. 8 0 daquela EC . 

Na esteira , portanto , do precedente desta Corte, defiro o 
pedido de utilização do percentual de 17% (dezessete por cento) 
previsto no § 3° do art. 8 o da EC 20/1998 e no § 30 do art. 20 da 
EC 41/2003 para fins de concessão de abono de perma nênc i a 
pleiteado pelo requerente. 

É voto. 

TRF 1' REGIÃOnMP.15.02.()5 
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