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Informações preliminares
A Seção de Averbação e Vantagens do Departamento de Pagamento e
Concessões, vinculado à Direção de Gestão de Pessoas, é responsável:
•

pela averbação de tempo público e/ou privado, para fins de aposentadoria
e/ou vantagens;

•

pela

revisão

das

averbações,

baseada

nas

atuais

instruções

administrativas, balizadas de acordo com orientações do Tribunal de
Contas do Estado;
•

pela concessão de avanços trienais, gratificações adicionais e períodos de
licença-prêmio;

•

pelo controle de saldo de licença-prêmio dos servidores do 2º grau;

•

por atendimentos e informações e processamento de pedidos referentes:


à revisão e à regularização de documentação de averbação;



ao desentranhamento de certidões utilizadas para averbação;



à revisão de vantagens;



à conversão de licença-prêmio;



à indenização de licença- prêmio;



à incorporação de função gratificada.
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Averbação de Tempo de Serviço
A averbação de tempo de serviço é o registro do tempo de serviço e/ou de
contribuição decorrentes de vínculos de trabalho prestados a outras instituições,
públicas ou privadas, e que podem ser computados para concessão de
aposentadoria e disponibilidade, acrescidos de vantagens quando referir-se a
tempo de serviço público.
É procedida mediante requerimento próprio do servidor, assinado.
Em regra, os servidores efetivos podem pleitear averbações para fins de
aposentadoria, disponibilidade e vantagens pecuniárias, e os servidores celetistas
e ocupantes de cargo em comissão podem pleitear averbações para fins
exclusivos de vantagens pecuniárias, visto que sua aposentadoria não ocorrerá
pelo Tribunal de Justiça, e sim, pelo regime geral de previdência social.

Tempo de serviço público
São os períodos trabalhados em instituições públicas diversas, nas esferas
federal, estadual e municipal.
São computados para fins de aposentadoria, disponibilidade e vantagens
pecuniárias, nos casos de órgãos públicos federais, municipais e de outros
estados; e computados também para concessão de licença-prêmio, se for o caso
de períodos prestados a órgãos públicos do estado do Rio Grande do Sul
(contagem contínua, sem interrupção do exercício).
São considerados como tempo público os períodos prestados à administração
direta, autarquias e fundações de direito público. Os períodos prestados a
sociedades de economia mista e a empresas públicas não são computados como
tempo de serviço público (art. 116 da Lei Complementar 10.098/1994), sendo
computados somente para fins de aposentadoria e disponibilidade.
O tempo de serviço militar é computado para

fins de aposentadoria,

disponibilidade e vantagens pecuniárias.
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Tempo de serviço privado
São

os

períodos

trabalhados

na

iniciativa

privada,

e

são

computados

exclusivamente para fins de aposentadoria e disponibilidade.

Como requerer averbação
Mediante requerimento, dirigido ao Presidente deste Tribunal.
O requerimento deve ser original, assinado pelo próprio servidor, e pode ser
remetido via malote, assim como protocolado diretamente no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça.
Deve ser remetido juntamente com a documentação necessária para o
processamento do pedido, e o marco para o pagamento das vantagens
pecuniárias, se for o caso, é a data de protocolo do requerimento, encaminhado
juntamente com a documentação original necessária.

Documentação necessária
Para averbar TEMPO PÚBLICO ESTADUAL, PRESTADO AO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL (pode ser averbado para fins de aposentadoria e
concessão de vantagens):
1) Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Órgão, original, mencionando:
• Data de exercício no cargo e data de exoneração;
• Regime jurídico (estatutário, celetista, especial);
• Regime previdenciário (RGPS ou RPPS);
• Efetividade (número de dias considerados em efetivo exercício e
discriminação de todos os afastamentos ocorridos, como licenças, faltas,
suspensões, etc., com as datas em que ocorreram);
• Tipo de vínculo (efetivo, em comissão, contratado, etc.);
• Períodos de licença-prêmio adquiridos, usufruídos (com as datas de
fruição) e/ou convertidos (devem ser mencionados os números de boletins
e as datas dos Diários), se houver.
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2) Se as contribuições previdenciárias foram ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS: deve ser enviada Certidão de Tempo de Contribuição, original,
deste Instituto. Caso os períodos prestados sejam posteriores a junho/1994, deve
estar acompanhada da Discriminação dos Salários de Contribuição.
3) Se as contribuições previdenciárias foram ao Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS: informamos que, caso o servidor venha a
se aposentar neste Poder Judiciário Estadual, É INDISPENSÁVEL providenciar, com
a maior brevidade possível, junto ao Órgão, ao IPERGS ou à Secretaria da
Fazenda (depende do caso concreto), a relação das bases previdenciárias
(discriminação dos salários de contribuição), original, assinada, referente a
períodos posteriores a junho/1994, para fins de cálculo de proventos ou qualquer
prestação previdenciária, conforme orientação deste Tribunal, definidas de
acordo com orientações do Tribunal de Contas do Estado.

Para averbar TEMPO PÚBLICO FEDERAL (pode ser averbado para fins de
aposentadoria e concessão de vantagens):
1) Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Órgão, original, mencionando:
• Data de exercício no cargo e data de exoneração;
• Regime jurídico (estatutário, celetista, especial);
• Regime previdenciário (RGPS ou RPPS);
• Efetividade (número de dias considerados em efetivo exercício e
discriminação de todos os afastamentos ocorridos, como licenças, faltas,
suspensões, etc., com as datas em que ocorreram);
• Tipo de vínculo (efetivo, em comissão, contratado, etc.);
2) Certidão de Tempo de Contribuição:
2.1) Se as contribuições previdenciárias foram ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS: deve ser enviada Certidão de Tempo de Contribuição,
original, deste Instituto. Caso os períodos prestados sejam posteriores a
junho/1994, deve estar acompanhada da Discriminação dos Salários de
Contribuição.
2.2) Se as contribuições previdenciárias foram a Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS: deve ser enviada Certidão de Tempo de Contribuição,
original, do Órgão em que foi prestado o serviço público, informando que as
contribuições foram ao RPPS (Plano de Seguridade Social) e contendo o número
da lei que garanta a contagem recíproca. Caso os períodos prestados sejam
posteriores a junho/1994, deve estar acompanhada da Relação das
Remunerações de Contribuições, original, assinada pelo responsável do Órgão.
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Para averbar TEMPO PÚBLICO MUNICIPAL (pode ser averbado para fins de
aposentadoria e concessão de vantagens):
1) Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Órgão, original, mencionando:
• Data de exercício no cargo e data de exoneração;
• Regime jurídico (estatutário, celetista, especial);
• Regime previdenciário (RGPS ou RPPS);
• Efetividade (número de dias considerados em efetivo exercício e
discriminação de todos os afastamentos ocorridos, como licenças, faltas,
suspensões, etc., com as datas em que ocorreram);
• Tipo de vínculo (efetivo, em comissão, contratado, etc.);
2) Certidão de Tempo de Contribuição:
2.1) Se as contribuições previdenciárias foram ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS: deve ser enviada Certidão de Tempo de Contribuição,
original, deste Instituto. Caso os períodos prestados sejam posteriores a
junho/1994, deve estar acompanhada da Discriminação dos Salários de
Contribuição.
2.2) Se as contribuições previdenciárias foram a Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS: deve ser enviada Certidão de Tempo de Contribuição,
original:
2.2.1) expedida pelo Órgão em que foi prestado o serviço público,
homologada pela Unidade Gestora do RPPS, com assinatura e carimbo do
responsável, contendo o número da lei que garanta a contagem recíproca.
Caso os períodos prestados sejam posteriores a junho/1994, deve estar
acompanhada da Relação das Remunerações de Contribuições, original,
assinada pelo Órgão; OU
2.2.2) expedida pelo próprio Órgão previdenciário, com assinatura e
carimbo do responsável, e contendo o número da lei que garanta a
contagem recíproca. Caso os períodos prestados sejam posteriores a
junho/1994, deve estar acompanhada da Relação das Remunerações de
Contribuições, original, assinada pelo Órgão.

Para averbar TEMPO PÚBLICO PRESTADO A OUTROS ESTADOS (pode ser
averbado para fins de aposentadoria e concessão de vantagens):
1) Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Órgão, original, mencionando:
• Data de exercício no cargo e data de exoneração;
• Regime jurídico (estatutário, celetista, especial);
• Regime previdenciário (RGPS ou RPPS);
• Efetividade (número de dias considerados em efetivo exercício e
discriminação de todos os afastamentos ocorridos, como licenças, faltas,
suspensões, etc., com as datas em que ocorreram);
• Tipo de vínculo (efetivo, em comissão, contratado, etc.);
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2) Certidão de Tempo de Contribuição:
2.1) Se as contribuições previdenciárias foram ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS: deve ser enviada Certidão de Tempo de Contribuição,
original, deste Instituto. Caso os períodos prestados sejam posteriores a
junho/1994, deve estar acompanhada da Discriminação dos Salários de
Contribuição.
2.2) Se as contribuições previdenciárias foram a Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS: deve ser enviada Certidão de Tempo de Contribuição,
original:
2.2.1) expedida pelo Órgão em que foi prestado o serviço público,
homologada pela Unidade Gestora do RPPS, com assinatura e carimbo do
responsável, contendo o número da lei que garanta a contagem recíproca.
Caso os períodos prestados sejam posteriores a junho/1994, deve estar
acompanhada da Relação das Remunerações de Contribuições, original,
assinada pelo Órgão; OU
2.2.2) expedida pelo próprio Órgão previdenciário, com assinatura e
carimbo do responsável, e contendo o número da lei que garanta a
contagem recíproca. Caso os períodos prestados sejam posteriores a
junho/1994, deve estar acompanhada da Relação das Remunerações de
Contribuições, original, assinada pelo Órgão.

Para averbar TEMPO MILITAR (pode ser averbado para fins de aposentadoria
e concessão de vantagens):
1) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista OU Certidão de Tempo de
Serviço Militar, original, expedida pelo respectivo Ministério.
Obs. Informamos que, caso o servidor venha a se aposentar neste Poder
Judiciário Estadual, É INDISPENSÁVEL providenciar, com a maior brevidade
possível, junto ao Órgão Militar, as Fichas Financeiras do período prestado
(posteriores a junho/1994), originais, assinadas, bem como Certidão que ateste a
veracidade dos valores informados, para fins de cálculo de proventos ou
quaisquer prestações previdenciárias, conforme orientação deste Tribunal,
definidas de acordo com orientações do Tribunal de Contas do Estado.

Para

averbar

TEMPO

PRIVADO

(pode

ser

averbado

para

fins

de

aposentadoria):
1) Certidão de Tempo de Contribuição, original, expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS. Caso os períodos prestados sejam posteriores a
junho/1994, deve estar acompanhada da Discriminação dos Salários de
Contribuição.
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Observações importantes:
- Para requerer a Certidão de Tempo de Contribuição no INSS, deve ser agendada
sua emissão pelo telefone 135, ou pelo site www.previdencia.gov.br.
- Após o agendamento no INSS, é necessário solicitar Certidão de Regime
Previdenciário Atual, pelo e-mail digep-certidoes@tj.rs.gov.br (atentar para data
do agendamento no INSS, visto que essa certidão é válida por 01 mês).
- Servidores celetistas ou que exerceram cargo em comissão no Poder Judiciário
do Estado do Rio Grande do Sul devem solicitar, além da Certidão de Regime
Previdenciário Atual, a Declaração de Tempo de Contribuição para Fins de
Obtenção de Benefício junto ao INSS, pelo e-mail digep-certidoes@tj.rs.gov.br
(essa declaração é válida por 01 mês).
- Caso o ingresso no Poder Judiciário seja para Cargo em Comissão, para averbar
tempo de serviço público no qual a contribuição tenha sido ao INSS, não é
necessário o envio da Certidão de Tempo de Contribuição deste Instituto (o INSS
não fornece a Certidão quando a contribuição continua sendo a esse Instituto).
- O marco inicial do pagamento das vantagens será a data do protocolo do
requerimento do servidor, encaminhado juntamente com a documentação
original necessária.
- Os períodos prestados às empresas públicas e às sociedades de economia mista
são computados somente como tempo de serviço privado.
- Servidores que ocupam cargos em comissão, vinculados ao RGPS/INSS, não
devem requerer averbação para fins de aposentadoria e vantagens, mas
somente para vantagens, visto que não são vinculados ao RPPS. Devem requerer
averbação para fins de aposentadoria se houver mudança de vínculo, mediante
apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS.
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Revisão da documentação de averbação de tempo de
serviço
Consiste na revisão da documentação de averbação dos servidores que já tem
tempo de serviço averbado, tanto público, quanto privado.
Tal revisão é realizada quando é verificado que o servidor estará, em breve,
adquirindo direito a requerer abono de permanência ou aposentadoria, ou
quando há algum pedido que se relacione com o tempo de serviço ou
contribuição (por exemplo, conversão de licença-prêmio).
O intuito é o de informar aos servidores se há necessidade de regularizar a
documentação constante no processo, a qual foi utilizada para instruir à
averbação realizada, de forma a atender os moldes atuais, ou seja, estar de
acordo com a Resolução nº 687/2004, expedida pelo Tribunal de Contas do
Estado, bem como com as orientações administrativas vigentes neste Tribunal de
Justiça, em função do enquadramento na devida regra de aposentadoria.

Como requerer revisão
Quando o servidor tiver dúvidas se a documentação existente em seu processo
funcional atende os requisitos atuais, deverá solicitar a revisão de sua
documentação de averbação por mensagem eletrônica a digep-sav@tj.rs.gov.br,
ou mediante requerimento dirigido ao Presidente deste Tribunal.
O requerimento deve ser original, assinado pelo próprio servidor, e pode ser
remetido via malote, assim como protocolado diretamente no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça.
No entanto, para que não haja sobrecarga de pedidos, esses devem ser realizados
pelos servidores que estão prestes a se aposentar ou requerer abono de
permanência.
Os pedidos são analisados por ordem de chegada, e, por vezes, em razão da
grande demanda e complexidade dos caso, podem apresentar demora no
atendimento.
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É importante informar que a tal revisão é procedida conforme as atuais
orientações administrativas deste Tribunal, definidas de acordo com as
orientações

do

Tribunal

de

Contas

do

Estado

(órgão

responsável

pela

fiscalização). Dessa forma, informamos que podem haver, até a data da
aposentadoria ou da concessão do abono de permanência, alterações de
entendimento e/ou novas regras de aposentadoria, sendo necessárias futuras
regularizações.
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Desentranhamento de Certidões
Quando for necessário regularizar documentos a fim de atender às orientações
atuais,

que

regulamentam

os

documentos

necessários

para

abono

de

permanência e/ou aposentadoria, ou mesmo sanar alguma divergência constante
em documentos remetidos em virtude de solicitação de averbação de tempo,
existe a necessidade de serem encaminhados novos documentos (em sua
maioria, certidões).
Grande parte dos órgãos expedidores, para emitir nova Certidão de Tempo de
Contribuição (ou mesmo de Tempo de Serviço), exige que a Certidão
anteriormente fornecida seja devolvida.
Dessa forma, é necessário requerer o “desentranhamento” das certidões já
juntadas aos processos de assentamentos funcionais, o que consiste na retirada
de documentos utilizados para realizar averbações de tempo, ou nos documentos
enviados a fim de proporcionar tal averbação.
Não confundir com as Certidões referentes aos períodos prestados ao Poder
Judiciário. Essas são fornecidas pelo Departamento de Administração de Pessoal.

Como requerer o desentranhamento
Mediante requerimento, dirigido ao Presidente deste Tribunal.
O requerimento deve ser original, assinado pelo próprio servidor, e pode ser
remetido via malote, assim como protocolado diretamente no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça.

e-mail: digep-sav@tj.rs.gov.br
Telefones: (51) 3210.7087-7332-7061-7090-7199

Página 11

Direção de Gestão de Pessoas – DIGEP
Departamento de Pagamento e Concessões – DPC
Seção de Averbação e Vantagens – SAV

Informações aos servidores adidos
Aos servidores que estejam à disposição deste Tribunal, mediante cedência, não
são concedidas vantagens no Poder Judiciário.
É possibilitado averbar as vantagens pecuniárias (avanços trienais e gratificações
adicionais) concedidas no órgão de origem, quando a cedência tiver ocorrido sem
ônus à origem.
Aos demais servidores adidos, desde que sejam do Estado do Rio Grande do Sul,
é possibilitado averbar os períodos de licenças-prêmio concedidos, a fim de
oportunizar sua fruição.
Importante:
- A atualização das referidas concessões junto a este Tribunal – Folha de
Pagamento (avanços trienais e gratificações adicionais) e/ou Equipe de
Vantagens (licença-prêmio) – é de responsabilidade do servidor adido.
- O servidor adido deve atentar para o caso de haver alteração na forma de
cedência, a qual poderá possibilitar o pagamento de vantagens neste Poder
Judiciário.
- Os servidores adidos com ônus à origem, mediante ressarcimento deste Poder
Judiciário, devem atentar para possíveis alterações na legislação, as quais
venham a possibilitar o pagamento de vantagens.

Como requerer averbação
Para requerer essa averbação, deve ser encaminhado requerimento, juntamente
com a documentação abaixo discriminada.
O requerimento deve ser original, assinado pelo próprio servidor, e pode ser
remetido via malote, assim como protocolado diretamente no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça.

e-mail: digep-sav@tj.rs.gov.br
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Documentação necessária
1) No caso de vantagens pecuniárias (servidores cuja cedência ocorreu sem ônus
à origem), encaminhar:
- Certidão, original, expedida pelo órgão de origem, constando as
concessões das vantagens, tais como avanços trienais e gratificações adicionais,
para que ocorra o pagamento correspondente. A Certidão deve mencionar a
vantagem

concedida,

a

data

da

concessão

da

vantagem,

o

Boletim

correspondente, e a data do Diário de sua publicação/disponibilização. OU;
- cópia dos Diários Eletrônicos disponibilizados pelo órgão de origem.

2) No caso de licença-prêmio (servidores do Estado do Rio Grande do Sul),
encaminhar:
- Certidão, original, expedida pelo órgão de origem, constando as
concessões dos períodos de licença-prêmio, as fruições e/ou conversões
(devidamente identificadas quanto aos quinquênios as quais se referem) e o
saldo remanescente de cada quinquênio, para que ocorra a devida autorização
de fruição. A Certidão deve mencionar, também, o Boletim correspondente a
cada concessão, e a data do Diário de sua publicação/disponibilização. OU;
- cópia dos Diários Eletrônicos disponibilizados pelo órgão de origem
(quando a concessão ocorrer em período no qual o servidor já for adido no Poder
Judiciário).

e-mail: digep-sav@tj.rs.gov.br
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Concessão Automática de Vantagens – CAV
As vantagens dos servidores do TJ (avanços trienais, gratificações adicionais e
períodos de licença-prêmio) são concedidas automaticamente (ou seja, não é
necessário requerer), quando se dá a implementação do direito.
Essas vantagens são publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.),
mensalmente, em dois boletins, um dos servidores do 2º grau e outro dos
servidores do 1º grau, e correspondem sempre ao direito adquirido no mês
anterior (ou seja, no mês de junho são publicadas as vantagens que foram
implementadas pelos servidores no mês de maio).
Dessa forma, quando se tratarem de avanços trienais e/ou gratificações
adicionais, ocorrerá pagamento retroativo, ou seja, na folha de pagamento do
mês de junho são pagos os valores referentes aos meses de maio e junho.
A licença-prêmio (LP) também é publicada no mês seguinte ao mês da
implementação do direito, e o servidor só poderá usufruí-la após a publicação do
boletim de concessão.
Não é concedida LP ao servidor que está em sindicância ou respondendo a
processo administrativo disciplinar.

Requerimento de antecipação de publicação de vantagens
Tendo em vista que as vantagens são concedidas automaticamente no mês
posterior à implementação do direito, em casos excepcionais o servidor poderá
requerer a antecipação da publicação da vantagem, devendo fundamentar seu
pedido.
É

importante

observar,

quando

se

elabora

um

requerimento,

que

seu

processamento demanda um tempo para que seja analisado, bem como um
tempo de para tramitação processual (que envolve diversas etapas e Equipes).
Portanto, pode ocorrer que esse tempo seja igual ou superior ao do boletim de
concessão automática, principalmente quando o direito à implementação ocorrer
no final do mês, pois o tempo para processamento torna-se ainda menor.

e-mail: digep-sav@tj.rs.gov.br
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Como requerer antecipação de publicação
É necessário que seja remetido requerimento assinado pelo próprio servidor,
original, a ser protocolado e juntado no processo de assentamento funcional.
Para servidores do 1º grau, o requerimento deve vir acompanhado de Certidão
de Efetividade expedida pela Comarca na qual está lotado, constando as
ocorrências de licenças, afastamentos e frequências dos últimos 03 (três) meses.
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Licença-Prêmio
Previsão legal: arts. 150 e 151 da Lei Complementar 10.098/19941
A licença-prêmio por assiduidade é concedida a cada 05 anos de efetivo
exercício, ou seja, sem interrupções de efetividade.
São consideradas interrupções, além da quebra de vínculo com o serviço público
estadual, a ocorrência de:
•

mais de 120 (cento e vinte) dias de Licença para Tratamento de Saúde
(LTS);

•

mais de 60 (sessenta) dias de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da
Família (LFC);

•

suspensão sem vencimentos;

•

suspensão com metade dos vencimentos;

•

suspensão de contrato;

•

Licença para Tratar de Interesses Particulares (LIP);

•

Licença para Acompanhar o Cônjuge (LAC);

•

falta não justificada (FNJ).

1
Art. 150 - O servidor que, por um qüinqüênio ininterrupto, não se houver afastado do exercício de suas
funções terá direito à concessão automática de 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com todas as
vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, não serão considerados interrupção da prestação de serviço os afastamentos
previstos no artigo 64, incisos I a XV, desta lei.
§ 2º - Nos casos dos afastamentos previstos nos incisos XIV, alínea “b”, e XV do artigo 64, somente serão
computados, como de efetivo exercício, para os efeitos deste artigo, um período máximo de 4 (quatro) meses,
para tratamento de saúde do servidor, de 2 (dois) meses, por motivo de doença em pessoa de sua família e de
20 (vinte) dias, no caso de moléstia do servidor, tudo por qüinqüênio de serviço público prestado ao Estado.
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 10.248/94).
§ 3º - O servidor que à data de vigência desta Lei Complementar detinha a condição de estatutário há, no
mínimo, 1095 (um mil e noventa e cinco) dias, terá desconsideradas, como interrupção do tempo de serviço
público prestado ao Estado, até 3 (três) faltas não justificadas verificadas no período aquisitivo limitado a 31 de
dezembro de 1993. (Incluído pela Lei Complementar n.º 10.248/94).

Art. 151 - A pedido do servidor, a licença-prêmio poderá ser:
I - gozada, no todo ou em parcelas não inferiores a 1 (um) mês, com a aprovação da chefia, considerada a
necessidade do serviço;
II - contada em dobro, como tempo de serviço para os efeitos de aposentadoria, avanços e adicionais, vedada a
desconversão.
Parágrafo único - Ao entrar em gozo de licença-prêmio, o servidor terá direito, a pedido, a receber a sua
remuneração do mês de fruição antecipadamente.
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Quando há interrupção, a contagem começa no dia imediatamente posterior à
ocorrência. Abaixo seguem exemplos.

Exemplo 1:
O servidor ingressou no TJ em 01/04/2010. Tem expectativa de ter concedido um
quinquênio de licença-prêmio em 30/03/2015 (01/04/2010 a 30/03/2015, 05 anos,
1825 dias).
Em 03/06/2012, faltou injustificadamente ao trabalho. Portanto, foi lançada, em
sua efetividade, a ocorrência de 01 FNJ em 03/06/2012. Seu quinquênio, com
expectativa de conclusão em 30/03/2015, foi interrompido, sendo iniciada uma
nova contagem a contar do dia posterior à interrupção, ou seja, no dia
04/06/2012. Dessa forma, a nova expectativa de conclusão do quinquênio passa
a ser, então, 02/06/2017 (04/06/2012 a 02/06/2017).

Exemplo 2:
Utilizando-se já da informação constante no “Exemplo 1”, isto é, iniciando a
contagem do quinquênio em 04/06/2012 (com expectativa de conclusão em
02/06/2017), e supondo que o mesmo servidor tenha, na sequência, adoecido,
sendo afastado para tratar da própria saúde por 60 dias no período de
01/11/2012 a 30/12/2012 e por 70 dias no período de 01/02/2013 a 11/04/2013,
totalizou a ocorrência de 130 dias de licenças-saúde.
Novamente sua expectativa de concessão de licença prêmio (cuja conclusão era
em 02/06/2017) foi frustrada. A contagem do novo quinquênio será iniciada no
dia em que ocorreu a 121ª licença-saúde, ou seja, 02/04/2013, com expectativa
para conclusão em 31/03/2018.
Nesse novo quinquênio que se iniciou em 02/04/2013, o servidor já tem
computados 10 dias de licença para tratamento da própria saúde, quais sejam,
dos 130 dias de LTS, os que restaram dos 121 de LTS dias que interromperam o
quinquênio que estava em andamento. Dessa forma, para que não haja nova
interrupção, até 31/03/2018

poderão haver, no máximo, mais 110 dias de

licenças-saúde no seu decorrer.
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Resumindo:

Início do
quinquênio
01/04/2010
04/06/2012
02/04/2013

Expectativa
de
conclusão
30/03/2015 01
60
02/06/2017 e
70
31/03/2018 10

Efetividade
FNJ em 03/06/2012
LTS em 01/11/2012 a 30/12/2012
LTS em 01/02/2013 a 11/04/2013
LTS em 02/04/2013 a 11/04/2013

Interrupção
em
03/06/2013
02/04/2013
(121ª LTS)
-----

É importante salientar que o controle do saldo para fruição e/ou conversão
licença-prêmio é realizado pela Direção dos Foros das Comarcas, quanto
referentes aos servidores do 1º grau, e por esta Equipe, quando referentes aos
servidores do 2º grau,
Portanto, quando houver remoções entre Comarcas, troca de cargos entre 1º e 2º
graus ou cedências, deve ser solicitada pela Direção do Foro da Comarca onde o
servidor está sendo lotado, ou pelo Departamento responsável deste Tribunal,
Certidão Descritiva de Licença-Prêmio contendo os quinquênios concedidos, as
conversões, as datas de início das fruições, bem como o saldo de licença-prêmio
(devidamente identificado aos correspondentes quinquênios).

Fruição da licença-prêmio
Observar a Ordem de Serviço 004/2009-P, de 09/06/2009, expedida pela
Presidência do Tribunal.
Em síntese:
•

a licença-prêmio de 03 meses poderá ser gozada de uma só vez ou
parceladamente, em 2 (dois) ou 3 (três) períodos, vedado o fracionamento
em período inferior a 1 (um) mês (período sucessivo de 30 dias).

•

os casos que ensejem a interrupção do gozo de licença-prêmio dos
servidores do 1º e 2º graus por imperiosa necessidade do serviço,
ocasionando o fracionamento em parcelas inferiores a 1 (um) mês,

e-mail: digep-sav@tj.rs.gov.br
Telefones: (51) 3210.7087-7332-7061-7090-7199

Página 18

Direção de Gestão de Pessoas – DIGEP
Departamento de Pagamento e Concessões – DPC
Seção de Averbação e Vantagens – SAV
deverão ser expressamente motivados em dados objetivos de exclusivo
interesse do serviço e submetidos, pela chefia do servidor, em qualquer
hipótese, à apreciação da Presidência, por intermédio da Direção de
Gestão de Pessoas.
•

deve ser requerida com 30 dias de antecedência do dia do início da
fruição.

•

pode ser requerida a antecipação da remuneração, com 60 dias de
antecedência do dia do início da fruição.

Como requerer a fruição
A fruição de licença-prêmio é concedida mediante requerimento do servidor,
visado pela chefia imediata, o qual será encaminhado ao Juiz de Direito Diretor
do Foro ou ao Supervisor do Foro, se servidor do 1º grau, e ao Diretor de Gestão
de Pessoas, se do 2º grau.

Conversão da Licença-Prêmio

Previsão legal: Artigo 151, inciso II, da Lei Complementar 10.098/19942
A conversão de licença-prêmio tem por finalidade “antecipar”, em tempo
dobrado, a data de implementação de uma vantagem pecuniária (avanços
trienais e gratificações adicionais) e/ou a data da aposentadoria.
Em virtude da edição da Emenda Constitucional nº 20/98, só é possível
computar, para fins de antecipação da data da aposentadoria, a conversão de
2

Art. 151 - A pedido do servidor, a licença-prêmio poderá ser:
I - gozada, no todo ou em parcelas não inferiores a 1 (um) mês, com a aprovação da chefia, considerada a
necessidade do serviço;
II - contada em dobro, como tempo de serviço para os efeitos de aposentadoria, avanços e adicionais, vedada a
desconversão.
Parágrafo único - Ao entrar em gozo de licença-prêmio, o servidor terá direito, a pedido, a receber a sua
remuneração do mês de fruição antecipadamente.
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saldos

de

licença-prêmio

remanescentes

de

quinquênios

concedidos

anteriormente a 16/12/1998. A conversão de saldos de períodos subsquentes a
essa data só produzem efeitos na antecipação da data de concessão de
vantagens pecuniárias.
Exemplo:
Um servidor teve a expectativa de ter concedido seu 10º avanço a contar de
03/04/2014. No entanto, por querer recebê-lo antes de tal data, requereu a
conversão, em tempo dobrado de serviço, de 02 meses de licença prêmio. Dessa
forma, teve antecipada, em 04 meses, a data da implementação de seu 10º
avanço, que foi a contar de 04/12/2013.
Se

o

saldo

de

licença-prêmio

fosse

referente

a

quinquênio

concedido

anteriormente à 16/12/1998, esses 02 meses convertidos teriam efeitos,
também, para a data da aposentadoria, ou seja, antecipá-la-ia, também, em 04
meses.
Simplificando:
Quinquênio
concedido

01/01/1986 a
30/12/1990
01/12/1996 a
29/11/2001

Quantidade
convertida
02 meses
(tempo
dobrado: 120
dias)
02 meses
(tempo
dobrado: 120
dias)

Vantagem
prevista
para

Antecipou
para

Finalidade

03/04/2014

04/12/2013

Antecipação
de
Aposentadoria
e vantagens

03/04/2014

04/12/2013

Antecipação
de Vantagens

Algumas observações:
1) Atentar para o fato de o marco para a concessão das vantagens pecuniárias
ser a data do protocolo do requerimento.
Utilizando-se do exemplo acima, e supondo a data de protocolo ter sido
04/01/2014: o 10º avanço seria concedido a contar de 04/01/2014, pois é a data
do protocolo do requerimento.
e-mail: digep-sav@tj.rs.gov.br
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Simplificando:
Vantagem prevista
(antes da
conversão) para
03/04/2014

03/04/2014

Quantidade
convertida
02 meses
(tempo
dobrado: 120
dias)
02 meses
(tempo
dobrado: 120
dias)

Protocolo do
requerimento

Antecipou para

30/11/2013

04/12/2013
(data da implementação
do direito)

04/01/2014

04/01/2014
(data de protocolo do
requerimento)

A conversão da licença-prêmio produz efeitos para concessão de todas as
vantagens pecuniárias subsequentes. No entanto, caso o servidor esteja visando
antecipar uma vantagem específica (caso fosse se aposentar na sequência, por
exemplo, sem mais vantagens a serem percebidas), não haveria necessidade de
converter os 02 meses.
2) É vedada, em qualquer caso, a desconversão.
3) Não produz efeitos para concessão de novo quinquênio de licença-prêmio.

Como requerer conversão
Mediante requerimento, dirigido ao Presidente deste Tribunal.
O requerimento deve ser original, assinado pelo próprio servidor, e pode ser
remetido via malote, assim como protocolado diretamente no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça.
Deve mencionar a quantidade de meses, dias, ou meses e dias que o servidor
quer converter, e a quais quinquênios se referem.
Para servidores do 1º grau, deve ser acompanhado da documentação necessária
para proceder à conversão.
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Documentação necessária
Para os servidores do 1º grau, deve ser remetida, juntamente com o
requerimento,

certidão

de

licença-prêmio

mencionando

os

quinquênios

concedidos, os períodos usufruídos, bem como as datas de fruições referentes a
cada quinquênio, as conversões, e o saldo remanescente de cada quinquênio.
Se o servidor trabalhou em mais de uma Comarca, é necessário que sejam
remetidas certidões de todas as Comarcas nas quais o servidor teve exercício,
desde a concessão do primeiro quinquênio. Isso se dá porque, em diversas
ocasiões, o servidor não levou certidão de licença-prêmio na remoção. Repetidas
vezes uma comarca não tem informação da outra. SE FOR O CASO, a Comarca de
lotação do servidor pode encaminhar a cópia da certidão que recebeu da
Comarca anterior.
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Indenização de Licença-Prêmio

Corresponde ao pagamento, em pecúnia, dos saldos remanescentes de licençasprêmio não usufruídos pelos servidores, enquanto em exercício.
Não tem previsão legal, é uma orientação administrativa.
É procedida de forma automática para servidores aposentados (não é necessário
requerer).
Deve ser requerida no caso de servidores exonerados, visto existir a possibilidade
de usufruir o saldo posteriormente, se houver ingresso, sem interrupção de
vínculo, em outro cargo público estadual. Essa indenização só é possível em
casos em que o vínculo é interrompido.

Como requerer Indenização
Mediante requerimento, dirigido ao Presidente deste Tribunal.
O requerimento deve ser original, assinado pelo próprio servidor, e pode ser
remetido via malote, assim como protocolado diretamente no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça.
Para servidores do 1º grau, deve ser acompanhado da documentação necessária
para proceder à indenização.

Documentação necessária
Para procedermos à indenização, é necessário o envio de Certidão Descritiva de
Licença-Prêmio mencionando os quinquênios concedidos, os períodos usufruídos,
bem como as datas de fruições referentes a cada quinquênio, as conversões, e o
saldo remanescente de cada quinquênio.
Devem ser remetidas certidões de todas as Comarcas nas quais o servidor teve
exercício, desde a concessão do primeiro quinquênio, visto haver, por muitas
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vezes, falta de informação entre as Comarcas no momento da remoção, e
divergência nos lançamentos das fruições de licença-prêmio constantes no
sistema (RHE) e/ou nas certidões. SE FOR O CASO, a Comarca de lotação do
servidor pode encaminhar a cópia da certidão que recebeu da Comarca anterior.
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Incorporação de Função Gratificada
Previsão legal: art. 102 da Lei Complementar 10.098/19943
A Equipe analisa somente os casos de incorporação de função gratificada dos
servidores ativos, e que estejam adequados ao enquadramento legal constante
no artigo acima, bem como no art. 2º da lei Complementar 10.845/19964.
Os servidores podem incorporar, a cada 02 anos no exercício da função, 20%
(vinte por cento) do valor desta, desde que tenham exercido função gratificada
até a data de 31/07/1996, ou que estivessem no exercício da função durante essa
data (Lei 10.845/1996). No último caso, será considerado o término do biênio em
andamento. Devem ter, também, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço
(inclusive privado) se homem, e 15 (quinze) anos, se mulher.

Algumas observações:
1)

Todos

os

casos

são

submetidos

à

análise

da

Assessoria

Especial

Administrativa, para estudo do caso concreto.
2) Essas regras também são válidas para exercício de cargos em comissão.
3) Incorporação da diferença de vencimentos entre os cargos e incorporação de
função gratificada NÃO TEM O MESMO SIGNIFICADO. De acordo com a Lei

3

Art. 102 - O servidor efetivo que contar com 18 (dezoito) anos de tempo de serviço computável à aposentadoria, se do sexo
masculino ou 15 (quinze) anos, se do sexo feminino, e que houver exercido cargo em comissão, inclusive sob a forma de
função gratificada, por 2 (dois) anos completos, terá incorporada, ao vencimento do cargo, como vantagem pessoal, a
importância equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da função gratificada, a cada 2 (dois) anos, até o limite máximo de
100% (cem por cento), na forma da lei. (Vetado pelo Governador e mantido pela Assembleia Legislativa, conforme DOE n.º 66,
de 08/04/94) (Vide Leis Complementares n.ºs 10.530/95 e 10.845/96).
§ 1º - Quando mais de uma função gratificada ou cargo em comissão houver sido exercido no período, será incorporado aquele
de maior valor, desde que desempenhado, no mínimo, por 1 (um) ano, ou quando não ocorrer tal hipótese, o valor da função
que tenha desempenhado por mais tempo. (Vide Lei Complementar n.° 10.248/94).
§ 3º - O disposto no “caput” e nos parágrafos anteriores não se aplica ao servidor que não houver exercido cargo em comissão,
inclusive sob a forma de função gratificada, até 30 de junho de 1995, hipótese em que será observado o disposto no parágrafo
seguinte. (Incluído pela Lei Complementar n.º 10.530/95).
IV - A vantagem de que trata o “caput” deste parágrafo, bem como os seus incisos anteriores, somente será paga a partir da
data em que o funcionário retornar ao exercício de cargo de provimento efetivo ou, permanecendo no cargo em comissão ou
função gratificada, optar pelos vencimentos e vantagens do cargo de provimento efetivo, ou ainda, for inativado. (Incluído pela
Lei Complementar n.° 10.530/95).
4
Art. 2º - A contar da vigência desta Lei Complementar, fica vedada, no âmbito do serviço público estadual, a incorporação da
função gratificada aos vencimentos, na forma prevista no artigo 102 da Lei Complementar nº 10.098, de 03 de fevereiro de
1994, bem como das demais vantagens a ela legalmente equiparadas para a referida finalidade, ficando assegurada a
incorporação dos percentuais correspondentes aos biênios já exercidos, inclusive o em andamento, na forma do referido artigo
102, aos servidores que tenham exercido ou que estejam no exercício de função de confiança, ambos a contar do implemento
do tempo de serviço exigido para este fim.
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10.151/1986, art. 2º: para incorporar diferença de vencimentos de Oficial
Ajudante e Escrivão, em 01/07/1986, dever-se-ia ter mais de 02 anos
ininterruptos na função, e 10 anos de tempo serviço público.

Como requerer Incorporação
Mediante requerimento, dirigido ao Presidente deste Tribunal.
O requerimento deve ser original, assinado pelo próprio servidor, e pode ser
remetido via malote, assim como protocolado diretamente no protocolo
administrativo do Tribunal de Justiça.
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ANEXO I

MODELO DE REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

__________________________________,
n.º_______________,

matrícula

ocupante

n.º

___________________,

do

__________________________________________,

ID

cargo

de

lotado(a)

no(a)

___________________________________________________________________, requer:
(

) averbação de tempo de serviço privado, para fins de aposentadoria e

disponibilidade, conforme Certidão de Tempo de Contribuição, original, em
anexo, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
(

) averbação de tempo de serviço público, para fins de aposentadoria e

disponibilidade e para concessão de vantagens, conforme documentação
original, em anexo.
(

) averbação de tempo de serviço militar, para fins de aposentadoria e

disponibilidade e para concessão de vantagens, conforme fotocópia autenticada
de Certificado de Reservista ou Certidão de Tempo de Serviço Militar original.

Atenciosamente,
LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO II

MODELO DE REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO A SER
UTILIZADO PELOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

__________________________________,
n.º_______________,

matrícula

ocupante

n.º

___________________,

do

__________________________________________,

cargo

ID
de

lotado(a)

no(a)

___________________________________________________________________, requer:
( ) averbação de tempo de serviço público, para fins de concessão de vantagens,
conforme documentação original, em anexo.
( ) averbação de tempo de serviço militar, para fins de concessão de vantagens,
conforme fotocópia autenticada de Certificado de Reservista ou Certidão de
Tempo de Serviço Militar original.

Atenciosamente,

LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO III

MODELO DE REQUERIMENTO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

__________________________________,
n.º_______________,

matrícula

ocupante

n.º

___________________,

do

__________________________________________,

ID

cargo
lotado(a)

___________________________________________________________________,

de
no(a)
requer

a

revisão de sua documentação de averbação.
Atenciosamente,
LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO IV

MODELO DE REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO –
SERVIDORES 1º GRAU
EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

_________________________________, matrícula n.º _________________, ID
n.º_______________, ocupante do cargo de ___________________________________,
lotado(a) no(a) _____________________________________________________________, vem
à

presença

de

Vossa

Excelência

REQUERER o

desentranhamento

do(a)

__________________________________________________________________________________
____________________________________________, juntado(a) ao seu processo de
assentamento funcional.
Solicita, ainda:
( ) que seja informado(a) quando estiver disponível para retirada, no
Palácio da Justiça – Sala 212.
( ) que seja feita remessa à Direção do Foro de sua Comarca.
Atenciosamente,

LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)

e-mail: digep-sav@tj.rs.gov.br
Telefones: (51) 3210.7087-7332-7061-7090-7199

Página 30

Direção de Gestão de Pessoas – DIGEP
Departamento de Pagamento e Concessões – DPC
Seção de Averbação e Vantagens – SAV
ANEXO V

MODELO DE REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO –
SERVIDORES 2º GRAU

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

_________________________________, matrícula n.º _________________, ID
n.º_______________, ocupante do cargo de ___________________________________,
lotado(a) no(a) _____________________________________________________________, vem
à

presença

de

Vossa

Excelência

REQUERER o

desentranhamento

do(a)

__________________________________________________________________________________
____________________________________________, juntado(a) ao seu processo de
assentamento funcional.
Solicita, ainda que seja informado(a) quando estiver disponível para
retirada, no Palácio da Justiça – Sala 212.
Atenciosamente,

LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO VI

MODELO DE REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO
A SER UTILIZADO POR EX-SERVIDORES

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

_________________________________, matrícula n.º _________________, exservidor(a), vem à presença de Vossa Excelência REQUERER o desentranhamento
do(a)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________,

juntado(a)

ao

seu

processo

de

assentamento funcional.
Solicita, ainda, que seja informado(a) quando estiver disponível para
retirada, no Palácio da Justiça – Sala 212.
Telefone e e-mail para contato:
Atenciosamente,

LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) ex-servidor(a)
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ANEXO VII

MODELO DE REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE VANTAGENS – ADIDOS

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

__________________________________, ID n.º_______________, ocupante do cargo de
__________________________________________, à disposição deste Tribunal, requer
que seja(m) implantada(s) a(s) vantagem(ns) a que fez jus, concedida(s) no
órgão de origem, conforme:
(

) Certidão, original, expedida pelo referido órgão, em anexo.

(

) cópia do(s) Diário(s) Eletrônico(s) disponibilizados pelo referido órgão, em

anexo.
Atenciosamente,

LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO VIII (OS 04/2009-P)

MODELO DE REQUERIMENTO PARA GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO A SER
UTILIZADO PELOS SERVIDORES DE 1.º GRAU
AO(À)
EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DIRETOR(A)/SUPERVISOR(A) DO
FORO
__________________________________,
MATRÍCULA
N.º
___________________,
OCUPANTE DO CARGO DE __________________________________________,
LOTADO(A)
NO(A)
______________________________
_____________________________________________, VEM À PRESENÇA DE VOSSA
EXCELÊNCIA REQUERER O GOZO DE ________ DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO, NO
PERÍODO DE _____/_____/_____ A _____/_____/_____, REFERENTE AO QUINQUÊNIO
____________, A SER FRUÍDA DA SEGUINTE FORMA:
OPÇÃO 1: ( ) PERÍODO ÚNICO DE 90 DIAS
OPÇÃO 2: ( ) 1.º PERÍODO DE 30 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 30 DIAS
( ) 3.º PERÍODO DE 30 DIAS
OPÇÃO 3: ( ) 1.º PERÍODO DE 30 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 60 DIAS
OPÇÃO 4: ( ) 1.º PERÍODO DE 60 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 30 DIAS
OPÇÃO 5: ( ) 1.º PERÍODO DE 45 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 45 DIAS

LOCAL E DATA: _______________________________
_____________________________________________
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A)
CIENTE.
DE ACORDO.
EM ___/___/_____.
______________________________
ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA
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ANEXO IX (OS 04/2009-P)

MODELO DE REQUERIMENTO PARA GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO A SER
UTILIZADO PELOS SERVIDORES DE 2.º GRAU
AO(À)
ILMO(A). SR(A). DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

__________________________________,
MATRÍCULA
N.º
___________________,
OCUPANTE DO CARGO DE __________________________________________,
LOTADO(A)
NO(A)
______________________________
_____________________________________________, VEM À PRESENÇA DE VOSSA
SENHORIA REQUERER O GOZO DE ________ DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO, NO
PERÍODO DE _____/_____/_____ A _____/_____/_____, REFERENTE AO QUINQUÊNIO
____________, A SER FRUÍDA DA SEGUINTE FORMA:
OPÇÃO 1: ( ) PERÍODO ÚNICO DE 90 DIAS
OPÇÃO 2: ( ) 1.º PERÍODO DE 30 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 30 DIAS
( ) 3.º PERÍODO DE 30 DIAS
OPÇÃO 3: ( ) 1.º PERÍODO DE 30 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 60 DIAS
OPÇÃO 4: ( ) 1.º PERÍODO DE 60 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 30 DIAS
OPÇÃO 5: ( ) 1.º PERÍODO DE 45 DIAS
( ) 2.º PERÍODO DE 45 DIAS

LOCAL E DATA: _______________________________
_____________________________________________
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A)
CIENTE.
DE ACORDO.
EM ___/___/_____.
______________________________
ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA
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ANEXO X

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

__________________________________,
n.º_______________,

matrícula

ocupante

n.º

___________________,

do

__________________________________________,

cargo

de

lotado(a)

___________________________________________________________________,

ID
no(a)

vem

à

presença de Vossa Excelência REQUERER a conversão, em tempo dobrado de
serviço, de _________________________________________ (meses, dias, ou meses e
dias)

de

licença-prêmio,

referente(s)

ao(s)

quinquênio(s)

________________________________________, para fins de:
( ) antecipação de concessão de vantagens e de aposentadoria (somente para
quinquênios implementados até 15/12/1998).
( ) antecipação de concessão de vantagens.
Atenciosamente,
LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO XI

MODELO DE REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO PARA
SERVIDORES EXONERADOS

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

__________________________________,
n.º________________,

matrícula

n.º

EXONERADO(A)

__________________________________________,

___________________,

do
a

contar

cargo
de

__/__/_____,

ID
de

vem

à

presença de Vossa Excelência REQUERER a indenização do saldo de licençaprêmio a que faz jus.

Atenciosamente,

LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) ex-servidor(a)
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ANEXO XII

MODELO DE REQUERIMENTO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

__________________________________,
n.º________________,

matrícula

ocupante

n.º

___________________,

do

__________________________________________,

cargo

de

lotado(a)

___________________________________________________________________,

ID
no(a)

vem

à

presença de Vossa Excelência REQUERER a incorporação da função gratificada a
que faz jus.

Atenciosamente,

LOCAL E DATA: _______________________________

__________________________________
assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO XIII

MODELO DE CERTIDÃO DESCRITIVA DE LICENÇA-PRÊMIO DAS COMARCAS
CERTIDÃO DESCRITIVA DE LICENÇA-PRÊMIO
COMARCA DE _____
CERTIFICO, usando da faculdade que me confere a lei, e por haver sido
pedido pela parte interessada, que o (a) servidor (a) __________________,
cargo __________, matrícula _________, ID_________, em exercício nessa
Comarca desde __/__/__ (ou no período de __/__/__ a __/__/__), referente à
licença-prêmio:
Teve concedido o decênio/quinquênio __/__/__ a __/__/__, mediante Bol. ___,
D.O./D.J./D.J.E. __/__/__, e:
- usufruiu _______ a contar de __/__/__
- converteu __________________
- restando saldo de: _________
Teve concedido o decênio/quinquênio __/__/__ a __/__/__, mediante Bol. ___,
D.O./D.J./D.J.E. __/__/__, e:
- usufruiu _______ a contar de __/__/__
- converteu __________________
- restando saldo de: _________
Teve concedido o decênio/quinquênio __/__/__ a __/__/__, mediante Bol. ___,
D.O./D.J./D.J.E. __/__/__, e:
- usufruiu _______ a contar de __/__/__
- converteu __________________
- restando saldo de: _________
O referido é verdade e dou fé.
________________, ___ de ___________ de ______.
(Assinatura do responsável)
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