
GABINETE DO CONSELHEIRO VALDECIR FERNANDES PASCOAL

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

A Gerência de Inativos e Pensionistas informou em cota que a interessada não reúne os requisitos para aposentar-
se com base no art. 6º da Emenda n. 41/2003, em virtude de não contar com 25 anos de efetivo exercício do
magistério.

Constata-se também que o resultado contido no relatório de análise é no sentido da impossibilidade de
aposentadoria com fulcro no art. 6º da Emenda n. 41/2003, em virtude de a interessada ter ingressado no serviço
público após a edição desta emenda constitucional.

É o que importa relatar.

RELATÓRIO

DECISÃO MONOCRÁTICA
1928870-0PROCESSO TC Nº:

AposentadoriaTIPO DE PROCESSO:

MARIA APARECIDA DE SÁ MENEZESINTERESSADO(S):

Prefeitura Municipal de TriunfoÓRGÃO DE ORIGEM:

CONSELHEIRO VALDECIR FERNANDES PASCOALJULGADOR:

AposentadoriaESPÉCIE DO BENEFÍCIO:

Portaria nº 14/2019 - Triunfo Prev, com vigência a partir de 30/08/2019.ATO:

FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO

Chegando os autos a este gabinete, o julgamento foi convertido em diligência  a fim de que a interessada fosse
notificada acerca da existência de tempo de contribuição que, porventura, não tivesse sido informado. Em resposta,
foi acostada declaração da interessada afirmando ter tempo de serviço junto ao governo do estado. Contudo, até a
presenta data não foi acostada a certidão de tempo de contribuição.

No que diz respeito a impossibilidade de aposentação pelas regras do art. 6º da E.C/41/03, constata-se que o
sistema Prever expediu esse resultado em decorrência de erro no lançamento das informações do processo.
Certamente, foi registrada a data de ingresso no serviço público como sendo 08/04/2008, ingresso na Prefeitura de
Triunfo, quando deveria ser registrada a data de ingresso na Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (01/06/1995),
visto que não houve solução de continuidade entre os ingressos no serviço público.

Dessa forma, como a análise processual tem prazo para conclusão, e  pelo fato de não ter sido juntada a certição
comprobatória do tempo de contribuição supostamente omitido quando da formalização do processo, nega-se
registro ao ato.

CONSIDERANDO que a interessada não reúne os requisitos para aposentar-se com base no art. 6º da EC 41/03,
por não contar com 25 anos de efetivo exercício do magistério;

CONSIDERANDO o pronunciamento da Gerência de Inativos e Pensionistas deste Tribunal de Contas;

JULGO ILEGAL o ato sob exame, negando, por consequência, o seu registro.
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Determino à autoridade responsável que invalide o ato ilegal em até cinco dias contados a partir do trânsito em
julgado da presente Decisão (caput do art. 7º da Resolução TC nº 22/2013).

Recife, 17 de Dezembro de 2019.

CONSELHEIRO
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
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