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3.3.1. Que fosse solicitada à Unidade competente a retificação do período de licença para
tratar da própria saúde, de modo que o período que teve início em 12/12/1990 fosse
computado até 03/07/1997.
3.3.2. Que fosse solicitada à Unidade competente que incluísse na Certidão Detalhada de
Tempo de Serviço a informação de que o servidor que optar por permanecer em atividade, na
hipótese de preencher os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, fará jus
ao abono de permanência com base no Acórdão nº 1482/2012 TCU Plenário.
3.3.3. Que fosse informado à servidora que, caso fosse de sua vontade, poderia requerer o
abono de permanência a partir de 26/03/2016, data em que implementou os requisitos como
acima discriminado.
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4.2.1 Que fosse solicitada à Unidade competente a retificação do período de licença para a
servidora tratar da própria saúde, de modo que o período que teve início em 12/12/1990 fosse
computado até 03/07/1997.
4.2.2. Que a Unidade competente se abstivesse de incluir nos processos documentos que não
integrassem a lista aprovada na reunião ocorrida entre a CAPE e a SCI.
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de concessão da aposentadoria
voluntária, com proventos integrais, com base no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05,
acrescido do adicional de qualificação disposto no art. 15, inciso III, da Lei nº 11.416/06.
DANDD diligenciasse junto à Unidade
competente acerca da possibilidade de parametrizar o Sistema Ergon, no sentido de que o
relatório srh011 passasse a indicar,
fruídas a contar de 12/12/1990, apenas aquelas fruídas até 03/07/1997.
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Foram os autos analisados pela CAUP que ratificou, com algumas recomendações, a
concessão da aposentadoria do servidor por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição.
Contudo, considerando a relevância da matéria (período de licença excedente a 24
meses), cuja falha já foi apontada em outra oportunidade por esta Unidade de Controle
Interno, nos autos do processo TRT-PA 0003170-47.2014.5.01.1000; e, sobretudo, o recente
pronunciamento do Tribunal de Contas da União que, em Sessão da 2ª Câmara de 20.10.2015,
recomendou a este Tribunal Regional do Trabalho que priorizasse, nos relatórios de gestão e
nas contas futuras,
de pessoas, visando reduzir a incidência de falhas e impropr
(cf.
subitem 1.7.2.2 do Acórdão nº 8954/2015), foram os autos submetidos ao Sr. Diretor-Geral
para ciência das considerações apresentadas pela Coordenadoria em seu parecer, e para, caso
entendesse pertinente e conveniente, adotar providências no âmbito dos controles internos das
unidades/subunidades competentes, com vistas ao atendimento da recomendação do TCU e,
principalmente, para evitar que outros servidores em licença para tratar da própria saúde
ultrapassassem o prazo improrrogável de 24 meses, conforme orientação o próprio TCU (v.
Decisão nº 249/1997-Plenário1 - Processo nº TC-018.888/96-8), por força do que preceitua o
art. 188, §§ 1º e 4º, da Lei nº 8.112/90, alterada pela Lei nº 11.907/09.
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