
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0006308-50.2017.4.01.8000/ – TRF1

R E L A T Ó R I O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se de recurso administrativo interposto por Cinara Soares Barbosa, servidora do Ministério da
Cultura, requisitada neste Tribunal para exercício de Função Comissionada FC-05, e dispensada pela
Portaria  Diges  nº  171,  de  23/03/2017,  contra  decisão  da  Diges  nº  528,  de  10/07/2017, que  lhe
determinou a reposição ao erário  no valor  de R$ 3.473,74,  referentes ao acerto  de contas de seu
desligamento.

Sustenta que os cálculos apresentados são genéricos, não identificando cada parcela
que  deve  devolver,  questionando  particularmente  os  itens  de  gratificação natalina  e  auxilio
alimentaçao;  que  houve  descontos  ilegais  a  título  de  PSS  nos  últimos  5 (cinco)  anos  sobre  a
remuneração da Função; e que os valores não devem ser devolvidos porque têm natureza alimentícia.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal  – DILEP, ao propor  o
encaminhamento  dos  autos  ao  Conselho  de  Administração,  com  fundamento  no art.  74,  VII,  do
RITRF1, opina pelo não provimento do recurso, tendo em vista que se trata de mero acerto de contas de
desligamento da servidora; e que há a discriminação das rubricas e das parcelas mês a mês na planilha
de acerto.

Acentua que não há pertinência lógica ou jurídica na alegação de que tais valores
foram pagos voluntariamente, e que têm natureza alimentar, pois aplica-se o princípio da confiança no
pagamento antecipado de parcelas para garantir melhor condição de vida ao servidor à disposição da
Corte, devendo tais valores ser devolvidos, pois não houve efetivamente a prestação do serviço para o
qual foram pagos o benefício ou a remuneração.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Como
foi visto, a servidora, do Quadro de Pessoal do Ministério da Cultura, requisitada neste Tribunal para
exercício de Função Comissionada FC-05, e dispensada pela Portaria Diges nº 171, de 23/03/2017,
insurge-se contra decisão da Diges nº 528, de 10/07/2017, que lhe determinou a reposição ao erário no
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valor de R$ 3.473,74, referentes ao acerto de contas de seu desligamento.

Os  valores  dizem  respeito  à  antecipação  do  auxílio  alimentação,  pago  no  mês
anterior, nos termos do art. 17 da Resolução CJF 004-2008; e à gratificação natalina, tendo em vista
que  a  dispensa  da  Função  Comissionada  FC-05  ocorreu  em 23/03/2017,  itens  cuja  devolução  é
justificada pelos setores técnicos do Tribunal. Sobre os valores do  PSS dos últimos cinco anos, cujo
desconto seria ilegal sobre a remuneração da Função, pretende que haja a compensação com outros
valores que teria que restituir

No tocante  ao PSS,  assim se manifesta a  Divisão  de Pagamento de Pessoal,  em
20/07/2017:

[...]  “Em  resposta  ao  despacho  DILEP  4455758,  informamos  que  a
servidora teve o período de dez/2003 a nov/2006 e jul/2016 a fev/ 2017
descontado o PSS sobre a função. O segundo período foi  acertado em
outubro/2016, fevereiro/2017 e março/2017 com a devolução a servidora
no valor total de R$ 1.692,32 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e
trinta e dois centavos) conforme fichas financeiras (3821235 e 3821222).
No caso do primeiro período, este Tribunal não possui a competência de
devolver  o  PSS a  servidora  devido  ao  prazo  prescricional  de  5  anos.
Portanto, a servidora deverá requerer junto ao órgão da receita federal a
devolução do PSS referente ao primeiro período citado.”

Sobre a gratificação natalina e o auxílio alimentação, assim se pronuncia a mesma
Divisão, em 19/07/2017:

[...]”Trata-se  de  acerto  de  desligamento  da  ex-servidora  CINARA
SOARES BARBOSA, em virtude de dispensa de Função Comissionada
FC-05, a partir de 23/03/2017, após o fechamento da folha de pagamento
de março/2017, nos termos da Portaria Diges 171 3746738.

A  servidora  foi  notificada  (4235402  e  4290357),  intimada  (4294479e
4351354) e somente apresentou recurso em 18/07/2017.

O acerto em questão é em virtude do adiantamento da gratificação natalina
recebido em janeiro/2017 juntamente com a remuneração que a servidora
recebeu em março de 2017 já que a mesma foi dispensada em 23/03/2017.

Houve a decisão DIGES 528 que determinou a reposição ao erário no
valor de R$ 3.473,74 (três mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e
quatro centavos).

Em  sua  defesa,  a  servidora  alega  que  a  planilha  4145933  não  está
detalhada mês a mês e que apresenta os valores de forma genérica e que os
valores  cobrados  por  este  Tribunal  são  inconstitucionais  devido  aos
valores serem de natureza alimentar.

Vale  ressaltar  que  a  planilha  mencionada  apresenta  todos  os  cálculos
referente  ao  seu  desligamento  em  23/03/2017,  com  os  valores  totais
recebidos naquele mês e a proporção que a servidora deveria receber.

Quanto ao auxílio alimentação, a Resolução CJF 004-2008 em seu art. 17,
permite a antecipação do auxílio:

Art. 17. 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.
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Portanto, o que a servidora recebeu, sempre será antecipação do auxílio
alimentação. Neste caso o auxílio foi calculado na proporção de 16 dias
úteis do mês de mar/2017 e o auxílio integral recebido antecipadamente
como demonstrado na planilha 4145933.

Esta  DIPAG  segue  um  cronograma  rígido  de  prazos  quanto  ao
processamento da folha e no mês em questão (março/2017), a folha foi
fechada no dia 6 de março e portanto não teria a possibilidade de fazer
qualquer alteração após esta data mesmo que o comunicado chegasse a
esta Divisão.

Diante  do  exposto,  sugiro  o  envio  dos  autos  a  DILEP  para
manifestação.”[...]

2. Como se percebe, todas as parcelas da devolução estão explicadas e justificadas
legalmente: como a recorrente foi desligada no dia 23/03/2017, o acerto relativo à gratificação ocorre
em razão do adiantamento da gratificação recebida em janeiro/2017, juntamente com a remuneração
que a servidora recebeu em março de 2017.

Quanto ao auxílio alimentação, a Resolução CJF 004-2008 em seu art. 17, permite a
antecipação do auxílio:  “  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.”

O que a servidora recebeu deveu-se à antecipação do auxílio alimentação,  calculado
na  proporção  de  16  dias  úteis  do  mês  de  março/2017,  à  vista  do  auxílio  integral  recebido
antecipadamente como demonstrado na planilha 4145933.

A folha em questão (março/2017) foi fechada no dia 6 de março, sem a possibilidade
de qualquer alteração após essa data, mesmo que o comunicado chegasse à Divisão de Pagamento de
Pessoal. Todos os itens estão explicados e acostados ao parecer da DILEP.

Sobre  os  valores  do  PSS  sobre  a  Função,  a  respeito  dos  quais  pretende  a
compensação com os valores que tem que devolver em outros itens, conforme explicação do setor
técnico, a  recorrente já recebeu de volta o valor de R$ 1.692,32, em outubro/2016, fevereiro/2017 e
março/2017, referente aos descontos de julho/2016 a fevereiro/2017; não recebendo os do primeiro
período (dezembro/2003 a novembro/2006) em razão do decurso do prazo prescricional de cinco anos.

Após os devidos estudos, sobreveio o despacho objurgado no recurso, da DIGES
nestes termos: “Em face do despacho da DIPAG/Secretaria de Gestão de Pessoas (doc. 4361689),
DETERMINO a reposição ao  Erário,  pela  servidora CINARA SOARES BARBOSA, referente ao
acerto de pagamento, decorrente de dispensa da função comissionada FC-05, no valor de R$ 3.473,74
(três mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), nos termos o art. 46, parágrafos
1º e 2º da Lei n. 8.112/90.”, que se me afigura correto.

Se  os  valores  foram  pagos  sem  a  correspondente  prestação  do  serviço, dado  o
desligamento da recorrente no curso do mês, a devolução é medida que se impõe, ainda que possam ter
natureza alimentar, o que de resto ocorre com os vencimentos.

A  prosperar  o  fundamento,  para  a  finalidade,  nunca deveria  haver  devolução de
valores pagos indevidamente aos servidores. Nego provimento ao recurso.

É o voto.
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INTERESSADO: CINARA SOARES BARBOSA

ASSUNTO :RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  DESLIGAMENTO  DE  SERVIDOR  REQUISITAD O.  ACERTO  DE
CONTAS.  DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E  AUXILI O  ALIMENTAÇÃO
RECEBIDOS DE FORMA ADIANTADA. LEGALIDADE. COMPENSAÇ ÃO COM VALORES
RECOLHIDOS A TÍTULO DE PSS SOBRE A FUNÇAO. INVIABIL IDADE.  RECURSO NÃO
PROVIDO.

1.  Servidora  do  Ministério  da  Cultura,  requisitada  neste  Tribunal  para  exercício  de  Função
Comissionada FC-05, e dispensada pela Portaria Diges nº 171, de 23/03/2017, manifesta recurso contra
a decisão Diges nº 528, de 10/07/2017, que lhe determinou a reposição ao erário no valor de R$
3.473,74, referentes ao acerto de contas de seu desligamento.

2. Todas as parcelas da devolução, constantes de planilha elaborada pela Divisão de Pagamento de
Pessoal, estão explicadas e justificadas legalmente: dando-se o desligamento em 23/03/2017, o acerto
relativo à gratificação natalina ocorreu em razão do adiantamento da gratificação em janeiro/2017. 
Dá-se o mesmo com o auxílio alimentação, pago em pecúnia na folha de pagamento do mês anterior ao
de competência do benefício, aos servidores em efetivo exercício, nos  termos do art. 17 da Resolução
CJF 004-2008.

3. Não se faz possível a compensação com valores descontados a título de PSS sobre a Função, porque
a   recorrente  já  recebeu  de  volta  o  valor  de  R$  1.692,32,  em  outubro/2016,  fevereiro/2017  e
março/2017, referente aos descontos de julho/2016 a fevereiro/2017; e porque os valores atinentes ao
período de dezembro/2003 a novembro/2006  estão abarcados pelo prazo prescricional de cinco anos.

4. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 07/12/2017.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
13/12/2017, às 19:34 (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 5266507 e o código CRC 35B75B2C.
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