
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

DESPACHO SJTO-DIREF
Em face da dúvida suscitada pela Seção de Pagamento de Pessoal - Sepag (7253474),

e  considerando  o  teor  da  Manifestação  SJTO-SEAUD,  esclareço  que  a  servidora  FERNANDA
SOUSA SILVA,  do Quadro de Pessoal do Município de Palmas, cujo termo final de cessão a esta
Seccional ocorreu no dia 31 de dezembro de 2018, perdeu a qualidade de requisitada para o exercício
de função comissionada, nos termos do art. 39 da Resolução n. 5/2008-CJF.

No entanto, em razão da estabilidade provisória reconhecida à gestante (art. 7º, XVIII
c/c 39, § 3º da CF e art. 10, II, alínea ''b'' do ADCT), fará jus, a título de indenização, ao recebimento da
remuneração como se em exercício da função estivesse, a partir da data da dispensa até o término da
licença à gestante, nos  termos do art.  4º  da Resolução n.  2/2008-CJF,  dispositivo aplicável  a  toda
servidora ocupante de função comissionada deste órgão, incluindo, pois, as servidoras requisitadas.

Sobre a definição do conceito de remuneração a balizar a indenização devida, hão de
se  ter  em  mente  as  disposições  contidas  na  Lei  nº  8.112/90  (art.  41  c/c  62),  no  sentido  de  que
remuneração é o vencimento do cargo efetivo ou retribuição pelo exercício de função ou cargo em
comissão, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Neste contexto, resta evidenciado que a retribuição pertinente à função comissionada
Código FC-02 exercida até o dia 31/12/2018 pela servidora (Assistente Adjunto II, da Secretaria da 1ª
Vara  -  SAD/SECVA/1ª  VARA)  integra  o  conceito  de  remuneração  e  deverá  ser  paga  a  título  de
indenização.  Lado  outro,  as  parcelas  de  auxílio-alimentação  e  auxílio-creche  não  compõem  a
remuneração, por não constituírem vantagens pecuniárias de caráter permanente, sendo atreladas ao
efetivo exercício do cargo e/ou da função comissionada.

No  mesmo  sentido,  o  art.  4º  da  Resolução/CJF  n.  002/2008,  regulamentador  da
matéria no âmbito da Justiça Federal, preceitua que: "A servidora gestante exonerada de cargo em
comissão ou dispensada de função comissionada fará jus à percepção da remuneração desse cargo ou
função, como se em exercício estivesse, até o término da licença à gestante, bem como ao auxílio-
natalidade.", deixando evidenciado que o direito diz respeito estritamente à remuneração do cargo ou
função comissionada de que fora dispensada a servidora gestante, aí não incluídas parcelas diversas
como auxílio-alimentação e auxílio-creche.

Ante  o  exposto,  tratando-se  de  servidora  requisitada  que  retornou  ao  quadro  de
pessoal  do órgão de  origem,  fará  jus,  a  título  de  indenização em razão da  estabilidade  provisória
reconhecida  à  gestante  (art.  7º,  XVIII  c/c  39,  §  3º  da  CF e  art.  10,  II,  alínea  ''b''  do  ADCT),  à
remuneração  correspondente  ao  exercício  da  função  comissionada  que  exercia  (Código  FC-02  -
Assistente Adjunto II, da Secretaria da 1ª Vara - SAD/SECVA/1ª VARA), a partir da data da dispensa
até o término da licença à gestante, nos termos do art. 4º da Resolução n. 2/2008-CJF.

À Sepag/Nucre,  unidade responsável  pelo pagamento de pessoal,  para adoção das
providências pertinentes.

Notifique-se a servidora interessada.
Publique-se. Registre-se.
Palmas (TO).

DIOGO SOUZA SANTA CECÍLIA
Juiz Federal Diretor do Foro
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Documento assinado eletronicamente por Diogo Souza Santa Cecilia, Diretor do Foro, em
08/01/2019, às 20:23 (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 7408142 e o código CRC 94C69391.
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