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1. "O abono de permanência deve ser concedido uma vez
preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de
requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente.
A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas
as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida
continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido
abono sem qualquer tipo de exigência adicional. [STF, ADI 5.026,
rel. min. Rosa Weber, j. 3-3-2020, P, DJE de 12-3-2020.]"
2. "O direito à percepção do abono de permanência nasce no
momento em que o servidor alcança todas as exigências para se
aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em
atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido
administrativo" (TJMG Inc Unif Jurisprudência  1.0027.12.031845-
9/003, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 1ª Câmara Unif.
Jurisp. Cível, julgamento em 25/07/2016, publicação da súmula em
12/08/2016)
3. O abono de permanência está atrelado ao cumprimento dos
requisitos de uma aposentadoria voluntária. Se a aposentadoria
voluntária pode ser alcançada pelo servidor em razão da
retroatividade benéfica da norma, também gera o direito ao abono
de permanência desde a data da implementação dos requisitos pelo
servidor. É princípio geral de Direito segundo o qual o acessório
(abono de permanência) deve seguir o principal (cumprimento dos
requisitos da aposentadoria voluntária).
4. Admitir o início do abono de permanência a partir da publicação
da ECE nº 104/2020 é limitar a eficácia do §5º do art. 147 da CE/89
e/ou promover o esvaziamento de seu conteúdo normativo,
criando-se uma exigência não prevista constitucionalmente em
desacordo com o precedente do STF, na ADI 5.026.
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Referências normativas: Constituição de 1988. Emenda à Constituição nº 103/2019.
Constituição do Estado de Minas Gerais.

 

RELATÓRIO

 
1. O Exmº. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas

Gerais encaminha consulta à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, nos
seguintes termos constantes da Informação RH 0188112 SEI 20.0.000001249-2:

 
Trata-se de requerimento da servidora Sandra Mara de Souza,
Oficial Judiciária, JME 0228-3, doc. 0188048, de concessão de
abono de permanência por ter preenchido os requisitos de
aposentadoria constantes no art. 147 do ADCT da Constituição
Estadual, incluído pela EC n. 104/2020.
O abono de permanência se encontra previsto no § 19, art. 40, da
Constituição Federal:
Art. 40 [...]
[...]
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do
respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que
tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e
que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um
abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua
contribuição previdenciária, até completar a idade para
aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019).
No mesmo sentido também dispõe a Constituição Estadual:
Art. 151 – Até que entre em vigor a lei de que trata o § 20 do art.
36 da Constituição do Estado, o servidor público que cumprir as
exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos
termos dos arts. 145 a 150 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e que optar por permanecer em
atividade terá direito a abono de permanência equivalente ao valor
da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para
aposentadoria compulsória. (Artigo acrescentado pelo art. 5º da
Emenda à Constituição nº 104, de 14/9/2020.)
A servidora requer seu abono com base nos critério de
aposentadoria previstos no art. 147 do ADCT da Constituição
Estadual, que são os seguintes:
Art. 147 – O servidor público estadual que tenha ingressado no
serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor da
emenda que acrescentou este dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ressalvados os servidores abrangidos
pela regra do art. 148, poderá aposentar-se voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, e sessenta anos de
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idade, se homem;
II – trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de
contribuição, se homem;
III – dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
IV – período adicional de contribuição correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do tempo que, na data da entrada em vigor
da emenda que acrescentou este dispositivo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, faltaria para atingir o
tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.
A servidora ingressou na Justiça Militar em 23/10/1998, logo,
possui mais de dez anos de efetivo exercício no serviço público e
também mais de cinco anos no cargo em que pretende se
aposentar.
Da data de seu ingresso até a data do seu requerimento de abono
de permanência, 24/09/2020, conta com 8.007 (oito mil e sete)
dias, ou 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias.
Possui também averbado, conforme publicado no Diário do
Judiciário de 29/03/1999, o tempo líquido de 4.267 (quatro mil,
duzentos e sessenta e sete) dias, ou, 11 (onze) anos, 8 (oito)
meses e 12 (doze) dias de serviços prestados à Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais. Totalizando o tempo de 12.274 (doze mil,
duzentos e setenta e quatro) dias de contribuição, ou 33 (trinta e
três) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias. Portanto, possui
tempo de contribuição superior ao exigido pela regra mencionada,
que é de 30 (trinta) anos. Tempo este que foi completado em
07/02/2017.
Assim, o único requisito ainda não preenchido pela requerente é a
idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos. A servidora nasceu
em 17/03/1969, possuindo 51 (cinquenta e um) anos de idade.
Contudo, o § 5º do art. 147 mencionado acima prevê que a idade
mínima seja reduzida em um dia de idade para cada dia excedente
de contribuição:
Art. 147 [...]
[...]
§ 5º – A idade mínima a que se refere o inciso I do caput será
reduzida em um dia de idade para cada dia de contribuição que
exceder o tempo de contribuição de que trata o inciso II do caput
para o servidor público que tenha ingressado no serviço público
até 16 de dezembro de 1998, ressalvado o servidor de que trata o
§ 13 do art. 36 da Constituição do Estado.
Dessa forma, a partir da data em que completou 30 (trinta) anos
de contribuição, 07/02/2017, passa-se a descontar cada dia
excedente de contribuição da idade exigida. Em 07/02/2017, a
servidora contava com 47 (quarenta e sete) anos e 328 (trezentos
e vinte e oito) dias de idade. Faltava-lhe, portanto, 2.596 (dois mil,
quinhentos e noventa e seis) dias para que completasse 55
(cinquenta e cinco) anos de idade, em 17/03/2024. Quando então
houver obtido o tempo de contribuição correspondente à metade
do tempo que lhe faltava em idade a partir de 07/02/2017, ou seja,
1.298 (um mil, duzentos e noventa e oito) dias, terá cumprido
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todos os requisitos. Este tempo foi completado em 28/08/2020.
Por todo o exposto, entendemos que a servidora faz jus ao abono
de permanência, por ter completado os requisitos legais, a partir
de 15/09/2020, data da publicação da da Emenda à Constituição nº
104, de 14/09/2020

 

2. A Assessoria Jurídica do TJMMG, em manifestação constante do evento
SEI 28096556 após citar o §19, do art. 40, da Constituição de 1988, com a redação
dada pela EC n. 103/2019 e um julgado do TJMG concluiu não vislumbrar "óbice ao
atendimento da pretensão".

 
3. A Secretaria Especial da Presidência em Memorando de 11/11/2020

constante do evento SEI 28096556, solicita adendo à consulta formulada, lançando a
seguinte questão:

 
O abono de permanência deve ser deferido a partir da data de
publicação da Emenda Constitucional n. 104/2020, ou seja, a partir
de 15/09/2020, conforme conclui a Área de Recursos Humanos no
Doc. 0188112, ou a partir da data em que completou os requisitos
com base na nova regra, ou seja, 28/08/2020, mesmo sendo essa
data anterior à EC n. 104/2020 ?

 
4. A Assessoria Jurídica do TJMMG em manifestação datada de

18/12/2020 constante do evento SEI 28096585, destacando o ineditismo da questão
concluiu que o abono de permanência "nasce para o servidor público no momento
informado pelo art. 40, §19, da CF/88, admitir o seu início a partir da publicação de
citada emenda constitucional é limitar a eficácia do §5º do art. 147 da CE/89 e/ou
promover o esvaziamento de seu conteúdo normativo".

 
5. Estudada a legislação, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à

espécie, passo a manifestar em parecer, nos estritos limites das indagações postas
pelo Consulente. Observo tratar-se de parecer, opinião jurídica, que não dispensa a
necessária decisão do gestor como entender de direito e, ainda, que os
desdobramentos, especialmente de casos especícos, decorrentes da aplicação do
entendimento ora apresentado, devem ser analisados concretamente, com as
nuances que cada situação comporta.

 

        PARECER

 

6.  O denominado abono de permanência foi criado com a Emenda
Constitucional nº 20/98 (arts. 3º, § 1º, e 8º, § 5º) como forma de incentivar o
servidor que tivesse completado as exigências para a aposentadoria a continuar no
serviço público mediante isenção da contribuição previdenciária, até que completasse
os requisitos para a aposentadoria voluntária integral.
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7. Com o advento da EC nº 41/2003 deixou de ostentar a natureza de

isenção da contribuição previdenciária, passando a constituir verdadeira vantagem
pecuniária (CF, art. 40, §19).

 
8. Sobre essa vantagem pecuniária assim já tive a oportunidade de

manifestar:

Ao meu sentir, trata-se de parcela de caráter remuneratório, eis
que se trata de uma vantagem pecuniária conquistada pelo
servidor ativo em decorrência do cumprimento dos requisitos para
aposentadoria voluntária em serviço e como estimulo à
continuidade desse serviço, logo, a verba serve como
contraprestação da permanência em serviço. O STF entende que
não lhe compete definir a natureza jurídica do abono de
permanência, sendo competência dos demais tribunais (STF, ARE
662017). O STJ, em sede de recurso repetitivo no REsp.
1.192.556/PE, entendeu que se sujeitam à incidência do imposto
de renda os rendimentos recebidos a titulo de abono de
permanência, pois inexiste lei que autorize considerá-lo como
rendimento isento. (In: CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de.
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos. Curitiba: Juruá, 2017, p. 312).

 

9. O Parecer CJ/AGE nº 16.093, de 10 de maio de 2019, da lavra do culto
e operoso Procurador Rafael Rezende Faria conclui que o abono de permanência tem
natureza remuneratória.

 
10. O abono de permanência foi mantido pela reforma constitucional da

previdência, protagonizada pela Emendas à Constituição nº 103/2019, que deu nova
redação ao §19, do art. 40, da Constituição de 1988:

 
CF, Art. 40 (...)
(...)
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do
respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que
tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e
que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um
abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua
contribuição previdenciária, até completar a idade para
aposentadoria compulsória.            (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)

 
11. Em obra escrita assim manifestei sobre a alteração advinda no plano

federal com a EC n. 103/2019:
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Note que o abono de permanência, que no sistema anterior
correspondia ao valor da contribuição previdenciária, agora tem
como limite este mesmo valor, podendo ser menor (CAMPOS,
Marcelo Barroso Lima Brito de. Manual dos Servidores
Públicos: Administrativo e Previdenciário. São Paulo: Editora Lujur,
2020, p. 171).

 
12. No âmbito estadual mineiro, a reforma constitucional manteve a

correspondência de valor entre a contribuição previdenciária e o abono de
permanência, conforme redação dada ao §19, do art. 36, da Constituição do Estado
de Minas Gerais, pela Emenda à Constituição Estadual nº 104/2020:

 
CEMG, Art. 36 (...)
(...)
§ 20 - Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o
servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as
exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por
permanecer em atividade terá direito a abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até
completar a idade para aposentadoria compulsória. (Parágrafo
com redação dada pelo art. 2º da Emenda à Constituição nº 104,
de 14/9/2020.)

 
13. A respeito do momento em que deve ser pago o abono de

permanência, também já tive oportunidade de assim pontificar:
 

O abono de permanência é uma forma de estimular o servidor a
continuar ativo. É conveniente à Administração Pública que o
servidor continue ativo, eis que, além de contar com sua
experiência em serviço, também não precisará ser onerada com a
investidura de outro servidor no cargo vago do aposentado.
Observe-se que os dispositivos constitucionais de regência não
exigem como requisito para a implementação do direito ao abono
de permanência, o requerimento do servidor. Assim, em razão da
finalidade do abono de permanência e da ausência de exigência do
requerimento como condição para fazer jus ao benefício, ainda que
o pedido ocorra depois, entendo que o servidor tem direito de
receber os valores pecuniários correspondentes desde a data em
que implementou as condições para a aposentadoria exigidos
pelas normas constitucionais aplicáveis. No momento em que o
servidor completa os requisitos para a aposentadoria voluntária,
podem ocorrer duas situações: uma, ele se aposenta, mediante
requerimento, ou outra, ele continua em serviço e, nesse caso fará
jus ao abono de permanência. Não requerer aposentadoria
voluntária implica necessariamente a continuidade no serviço e
direito ao abono de permanência. (CAMPOS, Marcelo Barroso Lima
Brito de. Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos. Curitiba: Juruá, 2017, p. 313).
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14. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:

 
O abono de permanência deve ser concedido uma vez
preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação
de requerimento ou outra exigência não prevista
constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem
afirmado que cumpridas as condições para o gozo da
aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as
atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo
de exigência adicional. [ADI 5.026, rel. min. Rosa Weber, j. 3-3-
2020, P, DJE de 12-3-2020.]

 
15. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu a questão, por maioria,

com voto vencido, no então Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº
1.0027.12.031845-9/003, ementado nos seguintes termos:

 

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA -
ABONO DE PERMANÊNCIA - TERMO INICIAL - IMPLEMENTO DE
TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA - PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE - DESNECESSIDADE
DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- O direito à percepção do abono de permanência nasce no
momento em que o servidor alcança todas as exigências
para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim,
permanece em atividade, sendo desnecessária a
formulação de pedido administrativo.
V.V. - A percepção do abono de permanência em serviço
pressupõe a opção do servidor por permanecer em atividade,
embora reúna os requisitos para a aposentadoria voluntária.
- A opção prevista no texto constitucional deve ser formalizada em
requerimento do servidor, a partir de quando será devido o
benefício.
- Jurisprudência uniformizada no sentido da necessidade de formal
requerimento do servidor para o recebimento do abono de
permanência.  (TJMG -  Inc Unif Jurisprudência  1.0027.12.031845-
9/003, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 1ª Câmara Unif.
Jurisp. Cível, julgamento em 25/07/2016, publicação da súmula em
12/08/2016) (destaque meu)

 
16. Como se vê é forçoso concluir que surge o direito ao abono de

permanência no mesmo momento em que surge o direito a uma aposentadoria
voluntária. Tendo o servidor reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária,
independente de requerimento, surge o direito ao abono de permanência. Essa
vantagem pecuniária está atrelada ao cumprimento dos requisitos para a
aposentadoria voluntário.

 
17. Contudo, há um componente extra no caso sub examine consistente
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no fato de que a aposentadoria da servidora foi alcançada por uma regra da Emenda
à Constituição Estadual nº 104/2020, que lhe garantiu o direito em data anterior à
própria emenda constitucional, em evidente retroatividade benéfica da norma jurídica,
como fica claro das informações prestadas pelo órgão consulente registradas no
relatório deste parecer.

 
18. A questão é saber se essa fato extra muda o entendimento de que o

abono é devido desde a implementação dos requisitos. Entendo que não, o abono de
permanência está atrelado ao cumprimento dos requisitos de uma aposentadoria
voluntária. Se a aposentadoria voluntária pode ser alcançada pelo servidor em razão
da retroatividade benéfica da norma, também gera o direito ao abono de
permanência desde a data da implementação dos requisitos pelo servidor. É princípio
geral de Direito segundo o qual o acessório (abono de permanência) deve seguir o
principal (cumprimento dos requisitos da aposentadoria voluntária) Não se pode
perder de mira a vantajosidade para a Administração Pública de permanência do
servidor com direito a se aposentar, como se destacou no corpo desse parecer.

 
19. Considero que esse entendimento jurídico está em consonância com

medidas de compliance na Administração Pública, especialmente no Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos de Minas Gerais, eis que evita a judicialização
da questão. Com efeito, permitir a concessão do abono de permanência a partir da
data do preenchimento dos requisitos de aposentadoria voluntária, reafirmando a
jurisprudência, mesmo diante da retroatividade benéfica, é uma melhor prática de
governança corporativa, compliance e gerenciamento de riscos operacionais para
o Regime Próprio de Previdência Social e Minas Gerais. Trata-se de aplicar não
somente o princípio da legalidade, eis que a medida se encontra de acordo com a lei
em sentido estrito, mas também aplicar o princípio da juridicidade, porquanto a
medida está de acordo com a jurisprudência e, enfim, com o Direito.

 
20. Endosso posicionamento da Assessoria Jurídica do Consulente

segundo a qual "admitir o seu início (abono de permanência) a partir da publicação de
citada emenda constitucional é limitar a eficácia do §5º do art. 147 da CE/89 e/ou
promover o esvaziamento de seu conteúdo normativo", criando-se uma exigência
não prevista constitucionalmente em desacordo com o precedente do STF, na ADI
5.026.

 
21. Nada obstante o entendimento ora sustentado, com base no art. 20,

da LINDB, não se deve decidir com base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Nessa senda, importante
o consulente avaliar o impacto financeiro e orçamentário, bem como o risco de se
criar um precedente.

 

CONCLUSÃO

 

Ex positis, esses são os entendimentos contidos no corpo deste parecer,
que submeto à elevada consideração superior, s.m.j.
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Belo Horizonte, 15 de julho de 2021.
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