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DECISÃO

O candidato Felipe Furik Braz, inscrito sob o número 272 no Processo Seletivo para Estágio na Justiça Federal de

Santana do Livramento apresentou tempestivamente (em 06/06/2017) recurso requerendo a anulação das questões n° 4 e

n° 10.

No tocante à questão n° 4, razão assiste ao recorrente.

Analisando-se a alternativa C da questão em análise, verifica-se que a sua redação apresenta erro de redação, pois foi

utilizado o verbo “ser” no presente do indicativo (“é”), onde deveria ter sido usada a expressão “poderá ser”,

considerando que o segurado poderá optar por se aposentar com ou sem a incidência do fator previdenciário, a teor do

contido nos artigos 29 e 29-C, da Lei n° 8.213/91, alterada pela Lei n° 13.183/2015, a seguir transcritos:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores

salários-de-contribuição  correspondentes  a  oitenta  por  cento  de  todo  o  período  contributivo,  multiplicada  pelo  fator

previdenciário;

Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não

incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de

seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco

anos; ou

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

Já no que se refere à alternativa D, no regime anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, havia a chamada aposentadoria

por “tempo de serviço”, que exigia, para a concessão do benefício com proventos integrais, prova de que o segurado

tivesse laborado durante 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher, ou, no caso de benefício com proventos

proporcionais, prova de tempo de serviço de 30 e 25 anos, respectivamente para homens e mulheres (artigos 202 e § 1º,

da CF, na sua redação original, e 53 da Lei nº 8.213/91).

A aposentadoria por tempo de serviço também exigia um número mínimo de contribuições mensais (carência): 180

(artigo 25, II, da Lei n° 8.213/91), ou menos, pela aplicação da regra de transição prevista no artigo 142 da Lei n°

8.213/91, conforme o ano em que implementadas todas as condições necessárias à concessão do benefício.

A partir da mencionada Emenda, a aposentadoria proporcional foi extinta, e o “tempo de serviço”, substituído pelo

“tempo de contribuição”. Mais precisamente, o direito à aposentadoria passou a depender unicamente do pagamento de

contribuições, por um período de 35 anos para os homens, e de 30 anos para as mulheres (artigo 201, § 7°, da CF/88, na

sua atual redação).

Assim, considerando a existência de duas alternativas incorretas, ou seja, duas respostas certas conforme o enunciado,

deve a questão n° 4 ser anulada.

Em relação à questão n° 10, sem razão o recorrente.

A alternativa B está incorreta (e, portanto, é a resposta certa conforme proposto pelo enunciado da questão), pois a

aposentadoria por invalidez poderá também ser devida a partir da data de entrada do requerimento administrativo (DER),

se decorrer mais de 30 (trinta) dias do afastamento do segurado, a teor do contido no artigo 43, § 1º, alínea ‘a’ da Lei n°

8.213/91:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria



por invalidez será devida:               

a)  ao  segurado  empregado,  a  contar  do  décimo  sexto  dia  do  afastamento  da  atividade  ou  a  partir  da  entrada  do

requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias.

Pelo exposto, acolho em parte o recurso apresentado pelo candidato Felipe Furik Braz para anular a questão n° 4
e consequentemente determinar que a pontuação a ela atinente seja atribuída a todos os candidatos.
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