PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº CJF-RES-2013/00247 de 13 de junho de 2013

Dispõe sobre a alteração da Resolução n.
141, de 28 de fevereiro de 2011, que
regulamenta a averbação de tempo de
serviço dos servidores do Conselho e da
Justiça Federal de primeiro e segundo
graus.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de
suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo n. CF-PPN2012/00052, na sessão realizada em 27 de maio de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Os artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10 e 13 da Resolução n. 141, de 28 de
fevereiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
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:
[...]
§ 1º O servidor que teve exercício em entidade da Administração Pública
federal indireta na condição de celetista deverá apresentar, para fins de aposentadoria
e disponibilidade, certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS, para a
devida averbação.
§ 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.
§ 3º O tempo de serviço é válido se atendido os seguintes requisitos:
[...]
IV - tempo de serviço prestado como aluno aprendiz, se baseado em
documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas

que geraram receita para a instituição de ensino e que mencionem o período
trabalhado, bem assim a remuneração, não devendo ser computado o tempo de férias
escolares (TCU, Acórdão n. 2.024/2005);
[...]
VII - tempo de serviço decorrente de renúncia de aposentadoria, mediante
comprovação de cancelamento do registro por parte do órgão concedente, vedada a
atribuição de efeitos retroativos ao ato de renúncia, sendo computado para os efeitos
legais em vigor na data da renúncia. (TCU, Acórdão n. 1.232/2010, Ata n. 8/2010, 2ª
Câmara, D.O.U. de 26/3/2010).
Art. 5º A certidão de tempo de serviço/contribuição, sem rasuras, somente
será considerada se for expedida conforme regulamentado pelo Ministério da
Previdência Social.
Parágrafo único. Para fins de reconhecimento de Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada decorrente da incorporação de quintos/décimos a certidão
deverá discriminar os cargos/funções exercidos com os respectivos períodos e
valores.
Art. 6º A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão
convertidos em anos, sendo considerado o ano como de 365 dias.
§ 1º O ano bissexto será computado na base de 366 dias.
§ 2º Caso a certidão não apresente o tempo líquido em dias, deverá ser
assim aferido, observado o disposto neste artigo.
§ 3º O tempo de contribuição certificado pelo INSS será apurado contandose os dias existentes da data inicial a data final de cada período, convertido depois o
total em anos, meses e dias, mediante sucessivas divisões daquele resultado por 365
e 30. (Súmula 159-TCU).
Art. 7º [...]
Parágrafo único. Na existência de concomitância entre os tempos de
serviço prestado, será considerado o tempo de serviço mais benéfico para o servidor.
Art. 8º [...]
IV - o tempo em que o servidor esteve aposentado, se anterior à edição da
Emenda Constitucional n. 20/1998, será contado para nova aposentadoria, vedado o
acréscimo por tempo de serviço ou qualquer outra vantagem;
[...]
VI - o tempo de serviço público federal efetivo implementado até 8/3/1999
será averbado para fins de anuênio, incidente, exclusivamente, sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, conforme art. 15, inciso II, da Medida Provisória n. 2.22545/2001;
[...]

XII [...]
a) o servidor só fará jus ao adicional por tempo de serviço 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 essa data, incidente, exclusivamente, sobre o
vencimento básico do cargo efetivo.
[...]
XIII - o tempo de serviço prestado à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista, ainda que descontínuo, pode ser computado como tempo de
efetivo exercício no serviço público para fins de satisfazer os requisitos de
aposentadoria de que trata o art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem
como, ainda, no art. 6º, inciso III, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e no
art. 3º, inciso II, da Emenda Constitucional n. 47, de 5/7/2005;
[...]
Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes da averbação, nas
condições descritas no inciso XI deste artigo, serão contados a partir da vigência da
Lei n. 8.911/1994 ou da data do ingresso no cargo efetivo, se posterior àquela lei.
Art. 10. O servidor que em 11/12/1990 já pertencia ao quadro de pessoal
do Conselho ou da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, terá seu tempo de
serviço prestado até essa data, averbado, a qualquer tempo, nos termos da legislação
mais benéfica, conforme os Anexos I e II.
[...]
Art. 13. [...]
§ 2º [...]
I - o limite máximo de 24 meses será apurado mediante o somatório das
licenças para tratamento de saúde, acumuladas ao longo do tempo de serviço público
prestado à União, em cargo de provimento efetivo;
[...]
Art. 2º O nome da Seção I do Capítulo II da Resolução n. 141, de 28 de
fevereiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Da Certidão de Tempo de Contribuição"
Art. 3º Revogar o inciso XV do art. 8º, renumerando-se os incisos
seguintes.
Art. 4º Alterar os Anexos I, II e III da Resolução n. 141, de 28 de fevereiro
de 2011.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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