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Belo Horizonte, 18 de Março de 2016. 
 
 
 
REF: Of. SINDCEFET-MG/007/16 
De: SINDCEFET-MG 
Para: Prof. Dr. Flávio Antônio dos Santos 

 
Assunto: Efeitos do Acórdão nº 1.838/2015 - TCU 

 
Prezado Senhor Diretor, 

 
 

É garantia constitucional o direito à aposentadoria especial, na forma do que dispõe o 

Art. 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal. No entanto, diversos docentes filiados ao 

SINDCEFET-MG, da Carreira de EBTT nesta IFE, têm relatado que essa Instituição, por 

sua SGP, vem impedindo-os do gozo do benefício, resguardada a especialidade 

vinculada, tendo, como fundamento, a interpretação dada pelo Acórdão nº 1.838/2015, 

editado pelo TCU. 

 

Resguardados pela Constituição Federal e pelas normas infraconstitucionais aplicáveis 

in casu, os docentes integrantes da Carreira de EBTT fizeram afastamento para 

capacitação, referenciados pelo entendimento de que o cômputo do tempo de 

afastamento é contado como de efetivo exercício, tendo os mesmos, em grande maioria, 

efetivado sua capacitação antes mesmo que o TCU expedisse o referido Acórdão. 

Impera aqui afirmar que o TCU não tem competência e prerrogativa para legislar acerca 

de carreiras do pessoal civil da União. Ainda que o TCU expenda o referido 

entendimento acerca do gozo da aposentadoria especial para docentes da Carreira de 

EBTT, importa salientar que o mesmo o fez a posteriori da consolidação dos atos que 

autorizaram o afastamento por capacitação dos docentes.  

 

Em outra via, deve ser salientado que a Constituição, em seu art. 206, define os 

princípios pelos quais o ensino será ministrado e, dentre estes, está a “valorização dos 

profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas” e também a “garantia de padrão de qualidade”. O aperfeiçoamento do 

http://www.sindcefetmg.org.br/
mailto:sindcefetmg@sindcefetmg.org.br


profissional da educação decorrente da capacitação se situa no campo desta garantia. 

Assim, capacitar mediante afastamento não deve ser entendido como quebra desse 

paradigma, haja vista encontrar-se alinhada aos princípios constitucionais relativos ao 

ensino, e, portanto, deve ser considerado como tempo de efetivo exercício das funções 

do magistério. Não por menos, a Lei nº 8.112/90, em seu art. 102, IV, define que, in 

verbis:  

 

“Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são 

considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:  

..............................................................................................  

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em 

programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o 

regulamento;”  

 

Ainda, como fomento regulamentador do direito, há de se considerar que o Decreto nº 

94.664/1987 dispõe expressa e especificadamente acerca do direito daquele que ocupa 

cargo na função de magistério de ter todos os seus direitos e vantagens preservados 

mesmo quando estiver afastado para capacitação em instituição nacional ou estrangeira 

em virtude da atividade docente: 

 

“Art. 47. Além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante de 

cargo ou emprego das carreiras de Magistério e Técnico-administrativo 

poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e 

vantagens a que fizer jus em razão da atividade docente:  

I - para aperfeiçoar-se em instituição nacional ou estrangeira;”  

 

O termo “tempo de efetivo exercício das funções de magistério” do art. 40, § 5º, da 

Constituição Federal constitui-se como uma norma de eficácia contida, haja vista que o 

sentido a ser dado ao que se considera efetivo exercício da função de magistério pode 

ser dado em lei, não por meio do procedimento adotado pelo TCU, o que é determinante 

para informar que o entendimento restritivo dado pela Corte de Contas fere a 

Constituição Federal e a legislação infraconstitucional citada, violando princípios da 

razoabilidade, da segurança jurídica e também princípios constitucionais 

relativos à educação. 

 

Deve ser salientado que os docentes que se afastaram para capacitação não fizeram 

qualquer tipo de interrupção de vínculo com o serviço público federal, permanecendo na 

carreira, no mesmo cargo e na mesma função que exercem. Ainda, o afastamento se 

deu mediante constituição de ato jurídico perfeito e de boa-fé do docente, sob todos os 

aspectos, na medida em que o docente se afastou tendo como referência objetiva o que 

está disposto na lei. Alterar esse entendimento sem que se tenha alterado a legislação 

e, após liberação do docente, significa que a Administração levou o servidor a erro, o 

que infere que a responsabilidade decorrente advém de ato da própria Administração. 



O servidor não pode responder onerosamente por supostos erros da Administração, sob 

pena de agressão ao princípio da segurança jurídica. 

 

Assim, observados os apontamentos acima apresentados com seu fundamento legal, o 

SINDCEFET-MG vem à presença da Diretoria Geral do CEFET-MG requerer pedido de 

esclarecimento acerca da adoção de negativa do gozo da aposentadoria especial 

àqueles docentes que reuniram os requisitos necessários para usufruir o direito ao 

benefício aqui especificado, na forma da lei.   

 

Nesse sentido, e a título da eficácia administrativa da negativa embasada no 

entendimento consignado no Acórdão nº 1.838/2015 - TCU, solicitamos informação 

acerca da expedição de instrução normativa válida determinante à aplicação do 

entendimento ali apresentado, para fins de negar o direito consolidado pelo docente 

lotado na Carreira do EBTT que, por ventura, tenha se afastado para capacitação. 

 

Por outra via, observado o procedimento, o SINDCEFET solicita esclarecimento acerca 

do formato de aplicação do Acórdão nº 1.838/2015 - TCU, na medida em que os relatos 

até o presente encaminhados a essa Seção Sindical do ANDES-SN é de entendimento 

de perda do direito disposto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, 

independentemente do tempo de afastamento do docente.  

 

Nesse sentido, como grande parte da base de filiados é composta por professores 

integrantes da Carreira de EBTT, que se afastaram para capacitação - com autorização 

desta Instituição e, por consequência, da União Federal; ainda, considerando que a 

referida qualificação do docente importa em qualificação do próprio CEFET-MG como 

instituição de ensino referência no âmbito de sua finalidade, requer os esclarecimentos 

aqui apresentados. 

 

 
 

Saudações democráticas e sindicais. 
 

 
 

____________________________________________ 
 

Antônio Francisco Cruz Arapiraca 
Presidente do SINDCEFET-MG 

 


