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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP 

 

 

 

 

 

Ref.: implantação sistêmica e regularização do pagamento do abono de permanência  

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, Entidade de Utilidade Pública de Direito Privado, com sede em São 

Paulo, na Rua Tabatinguera, 140, CJ 07, térreo, Centro, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF nº 62.661.814/0001-24, neste ato representada por seu Presidente e 

Advogada, que está subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, expor e requerer o quanto segue: 

 

Como é cediço, o § 19 do artigo 40, da Constituição 

Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, reza: 

 

“§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente 

federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as 

exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em 

atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no 

máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade 

para aposentadoria compulsória”.   

 

Diante do mencionado imperativo constitucional, em 17 de 

março de 2021, está Egrégia Corte de Justiça, estabeleceu, por ato normativo próprio, 

consistente na Resolução nº 849/2021, publicada no DJE em 22 de março de 2021, 

regras específicas para concessão de abono de permanência de que trata o artigo 28 

da Lei Complementar nº 1.354 de 6 de março de 2020, no âmbito do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: 

 

“Art. 1º - A magistrados e servidores que, na data da entrada em vigor da 

Lei Complementar nº 1.354/2020, recebiam abono de permanência fica 

assegurada a continuidade do benefício até a efetiva aposentadoria. 
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Art. 2º - Magistrados e servidores que não receberam abono de 

permanência após a vigência da Lei Complementar nº 1.354/2020, 

passarão a recebê-lo em valor idêntico ao da contribuição previdenciária 

recolhida mensalmente, a partir da vigência desta Resolução, até a efetiva 

aposentadoria, desde que satisfaçam as exigências legais para 

aposentadoria e permaneçam em atividade. 

 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”.   

 

Neste cenário, em 24 de maio de 2021, foi publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo, o Comunicado SGP Nº 

09/2021, com o assunto Concessão de Abono de Permanência, em cumprimento à 

Resolução nº 849/2021, com a seguinte redação: 

 

“COMUNICADO SGP Nº 09/2021 

 

Assunto: Concessão de Abono de Permanência, em cumprimento à 

Resolução nº 849/2021  

 

Devidamente autorizada a Secretaria de Gestão de Pessoas, COMUNICA, 

a todos (as) servidores (as) do Tribunal de Justiça em atividade, que as 

providências para cumprimento da Resolução nº 849/2021 estão sendo 

tomadas e tão logo seja finalizada a implantação do sistema 

informatizado, a concessão do abono de permanência aos que 

preencheram os requisitos necessários para aposentadoria voluntária a 

partir de 07/03/2020, nos termos da legislação vigente, serão 

processadas com efeitos pecuniários a partir da data da referida 

Resolução ou a partir da data do preenchimento dos requisitos, caso seja 

posterior. 

 

COMUNICA, ainda, que não é necessário fazer requerimento ou 

encaminhar pedido solicitando o recebimento do benefício e que as 

previsões de aposentadoria e abono de permanência serão 

disponibilizadas com a implantação do sistema informatizado.  

 

COMUNICA, por fim, que até a conclusão da implantação do sistema 

informatizado, os (as) servidores (as) poderão obter todas as informações 

sobre os enquadramentos de aposentadoria na página de Orientações 

sobre Aposentadoria, na intranet, bem como obter a data aproximada de 

sua aposentadoria, baseados nos dados fornecidos pelo próprio servidor 

(a) no Simulador de aposentadoria, na página: 

https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/SolicitandoSuaApos

entadoria.aspx?csf=1&web=1&cid=8448b783-66f5-4519-89e1-

0140dd4c64d8”. 
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Conforme se vislumbra, pelo teor do aludido Comunicado, 

seriam tomadas medidas para a implantação do sistema informatizado e a concessão 

do abono de permanência aos que preencheram os requisitos necessários para 

aposentadoria voluntária a partir de 07/03/2020, nos termos da legislação vigente, 

seriam processadas com efeitos pecuniários a partir da data da referida Resolução ou 

a partir da data do preenchimento dos requisitos, caso seja posterior.  

 

Ocorre que durante esse período de implantação sistêmica, 

não tem havido o pagamento do abono de permanência a quem preencheu os 

requisitos, neste intervalo de tempo.  

 

Diante do exposto, respeitosamente, consultamos Vossa 

Excelência para saber, quando será finalizada a implantação do sistema? Bem como, 

quando haverá a regularização dos pagamentos do abono de permanência?  

 

Nestes termos e com a devida vênia necessária, é que 

submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência a presente consulta.  

 

Cordialmente. 

 

São Paulo, 2 de setembro de 2021. 
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