
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0004405-65.2017.4.01.6804/BA

R E L A T Ó R I O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se de recurso administrativo interposto por Maria de Lourdes Santos Magalhães,  servidora
aposentada do quadro de pessoal da Seção Judiciária da Bahia, contra decisão da Diretora do Foro
daquela seccional, que lhe determinou a reposição ao erário das parcelas correspondentes ao auxílio-
alimentação,  referentes  aos dias de licença para tratamento da própria  saúde que ultrapassaram o
somatório de 24 (vinte e quatro) meses cumulados; ao longo do tempo de serviço público prestado à
União, no valor de R$ 5.103,09 (cinco mil, cento e três reais e nove centavos).

Esclarece  que  estava  em  efetivo  exercício  quando  da  cobrança  dos  valores
impugnados, pois gozava de licença para tratamento de saúde, vindo a se aposentar em 23/06/2017,
sendo certo que o lapso temporal entre o fim da licença e a publicação do ato de aposentadoria é
considerado como prorrogação da licença, ou seja, como de efetivo exercício, conforme preconizam os
arts. 102, VIII, "b", 188, § 3º e 202, da Lei 8.112/90.

Sustenta,  ademais,  que,  por  serem  verbas  alimentícias,  recebidas  de  boa-fé,  em
decorrência de erro da Administração, para o qual não concorreu, faz-se indevida a restituição, nos
termos dos precedentes do STF e do STJ, que colaciona.

Por  fim,  argumenta  que a  anuência  do  servidor  é  condição indispensável  para  o
procedimento ex officio de reposição ao erário, com fundamento no art. 46 da Lei 8.112/90.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal — DILEP manifesta-se
pelo seu indeferimento, uma vez que o art. 102, VII, "b" c/c art. 103, VII, da Lei 8.112/90, prevê que "o
prazo  que  exceder  aos  24  meses  de  licença  para  tratamento  de  saúde  é  contado  apenas  para
aposentadoria e disponibilidade".

Destaca ainda que o só fato de receber os valores de boa-fé não autoriza a dispensa da
devolução,  devendo estar  presentes,  de forma cumulativa,  os  seguintes requisitos,  de  acordo com
entendimento sufragado por este Conselho de Administração: a) ausência por parte do servidor de
influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; b) existência de dúvida plausível
sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida"; e, c) interpretação razoável, embora
errônea, da lei pela Administração.

É o relatório.
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V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Este
Conselho  de  Administração  já  tem   julgado  casos  da  similitude  do  presente,  e  sufragado  o
entendimento  que dá pela  devolução dos  valores,  como o  demonstra  a  Divisão de Legislação de
Pessoal, nestes termos:

Trata-se de RECURSO interposto  pela inativa MARIA DE LOURDES
SANTOS MAGALHÃES, ex-servidora do Quadro de Pessoal da Justiça
Federal  de  1º  Grau  da  1ª  Região  -  Seção  Judiciária  da  Bahia,  contra
decisão  da  Diretora  do  Foro  daquela  Seccional   que   determinou  a
devolução  das  parcelas  de  remuneração  correspondentes  ao  Auxilio
Alimentação recebidas pela ex-servidora,  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
(doc. 4629250 e 4817300).

Informa que à época da cobrança dos valores objeto dos autos, estava em
efetivo  exercício,  em  licença  para  tratamento  de  saúde  e  veio a  se
aposentar, posteriormente, em 23/06/2017.

Sustenta que no art.  3º do artigo 188 da Lei 8.112/90 estabelece que o
lapso  de  tempo  entre  o  término  da  licença  e  a  publicação  do  ato  de
aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença,  sendo
curial  que  lhe  sejam  estendidos  os  efeitos  de  como  se  em  exercício
estivesse.

A  servidora  alega  que  recebeu  de  boa-fé  o  auxílio-alimentação,  pago
indevidamente por erro da Administração, colacionando  jurisprudência do
STJ e do STF.

Pede, ao final, que seja reformada a decisão recorrida, considerando (art.
188, c/c o art. 102, alinea b, da Lei 8112/90) prorrogada sua licença saúde
e  os  efeitos  naturalmente  dela  decorrentes,  com  a  continuidade  do
pagamento  da  verba  auxílio-alimentação  até  a  sua  aposentação,  em
respeito ao princípio da dignidade da pessoa humada.

A Diretora do Foro manteve  a decisão de reposição ao erário dos valores
indevidamente  recebido  à  título  de  auxílio-alimentação,  por  falta  de
amparo legal do pedido de reconsideração da decisão (4817300).

Importa informar que, por força do que dispõe os arts. 102, VII, "b" e 103,
VII,  da Lei n.8.112/90,  o prazo que exceder aos 24 meses de licença para
tratamento  de  saúde  é  contado  apenas  para  aposentadoria  e
disponibilidade, "in verbis" :

“Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são
considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude
de:

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

VIII – licença:

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

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro
meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à
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União, em cargo de provimento efetivo;

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

Art.  103.  Contar-se-á  apenas  para  efeito  de  aposentadoria  e
disponibilidade:

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

VII  – o tempo de licença para tratamento da própria saúde que
exceder o prazo a que se refere a alínea “b” do inciso VIII do art.
102.”

A propósito, o Conselho de Administração, em sessão realizada em 3 de
agosto de 2017, Relator o Conselheiro Desembargador Federal OLINDO
MENEZES, por maioria, negou provimento a recurso administrativo, em
tudo  assemelhado  a  este,  por  entender  que  é  devida  a  suspensão  do
pagamento  do  auxílio-alimentação,  sob  o  fundamento  de  que  já
ultrapassado o limite de 24 (vinte e quatro) meses, muito bem observou
os dispositivos constantes da Lei 8.112/90 aplicáveis ao caso, como se vê
do seguinte acórdão:

"ADMINISTRATIVO.  AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.
LICENÇA  PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. 
PERCEPÇÃO  ALÉM  DE  VINTE  E  QUATRO  MESES.
DEVOLUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  BOA-FÉ.
IMPROCEDÊNCIA.

1. “O auxílio-alimentação de que trata o art. 22 da Lei nº 8.460,
de 17 de setembro de 1992, com a redação dada pela Lei nº 9.527,
de 10 de dezembro de 1997, será concedido, em pecúnia, na folha
de pagamento do mês anterior ao de competência do benefício, aos
servidores em efetivo exercício”. (Res. Nº04/CJF – art. 17). 

2. São considerados como de efetivo exercício os afastamentos em
virtude de licença para tratamento da própria saúde até o limite de
vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço
público prestado à União,  em cargo de provimento efetivo (Lei
8.112/90 – art. 102, VIII, “b”).

3. As parcelas da remuneração referentes ao auxílio-alimentação
percebidas nos dias de licença para tratamento da própria saúde
que ultrapassaram o somatório de vinte e quatro meses ao longo
do serviço público prestado à União devem ser devolvidas.

4. A dispensa de devolução pressupõe a presença cumulativa da
boa-fé  do  servidor;  da   ausência,  por  parte  do  servidor,  de
influência ou interferência na concessão da vantagem impugnada;
de  dúvida  plausível  acerca  da  interpretação,  validade  ou
incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que
autorizou  o  pagamento;  e  de  interpretação  razoável,  embora
errônea, da lei pela Administração.

5. Recurso não provido."

Dessa forma, não sendo devido o pagamento à recorrente, não resta outra
alternativa  à  Administração senão determinar  a  reposição dos valores
recebidos a título de auxílio-alimentação naquela período que ultrapassou
os 24 meses de licença para tratamento de saúde da servidora.
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As alegações trazidas pela recorrente para tentar se eximir da reposição
ao erário não se sustentam.

No  tocante  ao  argumento  trazido  pelo  recorrente  de  que  recebeu  de
boa-fé  os  valores  indicados,  já  existe  entendimento  pacificado  no
Conselho de Administração, como reiteradas decisões, no sentido de que,
nos casos de reposição ao erário, não basta apenas a alegação de boa-fé
para  a  dispensa  da  devolução.  Somente   quando  estiverem  presentes
algumas situações cumulativamente, podem ensejar eventual dispensa
de devolução, a saber:  presença de boa-fé do servidor; ausência por parte
do servidor de influência ou interferência para a concessão da vantagem
impugnada, existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade
ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que
autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e interpretação razoável,
embora errônea, da lei pela Administração.

O parecer resume toda a fundamentação que  tem sido adotada nesta Conselho em
casos semelhantes, não merecendo provimento o recurso, com a devida vênia da servidora.

Não houve,  por  outro  salto,   erro  de  interpretação da  Administração,  tanto   que
identificou erro operacional relativo pagamento do auxílio-alimentação à servidora, após o prazo de 24
meses de licença médica, tendo interpretado precisamente os referidos dispositivos da Lei n. 8.112/90,
pelo que nego provimento ao recurso.

É o voto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0004405-65.2017.4.01.6804/BA

INTERESSADO:MARIA DE LOURDES SANTOS MAGALHÃES

ASSUNTO : DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.  LICENÇA   PARA
TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE.   PERCEPÇÃO ALÉM DE VIN TE E
QUATRO  MESES.  DEVOLUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  BOA-FÉ.
IMPROCEDÊNCIA.

1. “O auxílio-alimentação de que trata o art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992,  com a  redação  dada  pela  Lei  nº  9.527,  de  10  de  dezembro  de  1997,  será
concedido, em pecúnia, na folha de pagamento do mês anterior ao de competência do
benefício, aos servidores em efetivo exercício”. (Res. Nº04/CJF – art. 17). 

2. São considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de licença
para tratamento da própria saúde até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao
longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo
(Lei 8.112/90 – art. 102, VIII, “b”).

3. As parcelas da remuneração referentes ao auxílio-alimentação percebidas nos dias
de licença para tratamento da própria saúde que ultrapassaram o somatório de vinte e
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quatro meses ao longo do serviço público prestado à União devem ser devolvidas.

4. A dispensa de devolução pressupõe a presença cumulativa da boa-fé do servidor; da 
ausência,  por  parte  do  servidor,  de  influência  ou  interferência  na  concessão  da
vantagem  impugnada;  de  dúvida  plausível  acerca  da  interpretação,  validade  ou
incidência  da  norma  infringida,  no  momento  da  edição  do  ato  que  autorizou  o
pagamento; e de interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.

5. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por maioria, negar provimento ao recurso. .

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região .

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
13/12/2017, às 19:38 (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 5261150 e o código CRC 1AE68851.
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