
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO SJ DIREF

Vistos.

Trata-se  de  pedido  de  reconsideração  3005415  apresentado  por  Alexandre  Magno
Ribeiro Dangelis, em face do Despacho SJ DIREF 2667769, o qual determinou a devolução das parcelas
de remuneração correspondentes ao Auxilio Alimentação recebidas pelo servidor, referentes aos dias de
licença para tratamento da própria saúde que ultrapassaram o somatório de 24 meses cumulados ao longo
do tempo de serviço público prestado à União.

O servidor alega que recebeu de boa-fé o auxílio-alimentação, pago indevidamente por
erro da Administração, colacionando doutrina e jurisprudência do STJ e do STF nesse sentido. Argumenta,
ainda, que os descontos só podem incidir em folha após prévia anuência do servidor, com base nos Art. 45
e 46 da Lei 8112/1990.

Tempestivamente interposto, nos termos do art. 4º da Resolução CJF 68/2009.

Compulsando os autos, anoto que o Requerente não trouxe fato novo que justifique a
revisão da decisão combatida. Nenhum elemento concreto apto a fundamentar seu reexame.

Não  assiste  razão  ao  servidor  em  alegar  que  só  pode  haver  desconto  com  prévia
autorização do servidor - tal hipótese refere-se a consignação em favor de terceiros, nos termos do §1º do
Art. 45. A reposição ao erário é tratada no art. 46, a seguir colacionado, sem grifos no original, bastando
que  os  descontos  devidos  sejam  previamente  comunicados  -  determinação  suprida  pela  Notificação
NUCRE 2733427:

 

Art. 45.  Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou
provento. (Vide Decreto nº 1.502, de 1995)    (Vide Decreto nº 1.903, de 1996)       (Vide Decreto nº 2.065, de
1996)     (Regulamento)    (Regulamento)

§ 1o  Mediante autorização do servidor,  poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de
terceiros,  a  critério  da  administração  e  com reposição  de  custos,  na  forma  definida  em regulamento.   
(Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)

§ 2o  O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da
remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para:  (Redação dada pela Lei nº
13.172, de 2015)

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou   (Incluído pela Lei nº 13.172, de
2015)

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.  (Incluído pela Lei nº 13.172, de
2015)

 

Art. 46.  As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45,
de 4.9.2001)

§ 1o  O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração,
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provento ou pensão. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 2o  Quando o pagamento indevido houver  ocorrido no mês anterior  ao do processamento da folha,  a
reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45,
de 4.9.2001)

§ 3o  Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada
ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

 

Ademais,  ante  o pedido  de reconsideração,  a  Administração absteve-se de efetuar  o
desconto debatido, preservando, assim, o direito do requerente ao contraditório e à ampla defesa.

Vinco, ainda, que a Administração não pode intuir que o servidor irá ultrapassar o prazo
de 24 meses de licença para tratamento de saúde, não tendo promovido pagamento por erro antes que o
afastamento ultrapassasse dito prazo. De fato, o artigo 102, inciso VIII, letra b da Lei 8112, estabelece que
são considerados como de efetivo exercício os afastamentos para licença de saúde até o limite de vinte e
quatro meses. Assim, afastamentos que ultrapassem o limite de vinte e quatro meses não garantem a
percepção  de  auxílio  alimentação,  devendo-se  promover  sua  devolução,  caso recebidos,  através  de
procedimento administrativo regular que assegure a ampla defesa e o exercício do contraditório. E isso foi
realizado. 

Considerando que o Diretor  do Foro,  no exercício  dessas atribuições, exerce função
eminentemente administrativa, estando assim adstrito aos princípios que regem a Administração Pública,
mormente aos princípios da legalidade, da impessoalidade e do interesse público, mantenho a decisão
recorrida (doc. 2667769) pelos seus próprios fundamentos e por entender que não há vício ou omissão que
motive a sua reforma.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2017.

Simone dos Santos Lemos Fernandes
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado digitalmente

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do Foro,
em 12/01/2017, às 14:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3286752 e o código CRC 4F4883CC.
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