
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Vistos.

 

Cuida-se de recurso da servidora Patrícia Dumont, ante o indeferimento da concessão
de auxílio-moradia, solicitado em razão de sua alteração de lotação da Subseção Judiciária de Sete
Lagoas para a Subseção Judiciária de Contagem, na qual foi nomeada Diretora de Secretaria da 3ª Vara
(0187945), conforme exposto a seguir.

A  Seção  de  Legislação  de  Pessoal  do  Núcleo  de  Recursos  Humanos
(SELEP/NUCRE) analisou  os documentos apresentados e  posicionou-se  favorável à  concessão do
benefício (doc. 0187983 e 0189394), o qual foi deferido (0189424).

A conformidade do processo, até então, foi informada pela Seção de Verificação e
Análise do Núcleo de Controle Interno (SEVAN/NUCOI).

A partir da avaliação do pedido de Ajuda de Custo referente à mesma interessada,
Processo SEI nº 0003619-14.2014.4.01.8008, o NUCOI apontou as seguintes inconsistências:

 

1) A servidora solicitou ajuda de custo para si e para os dois filhos, Bernardo Dumont
Pires e Pedro Ivo Dumont Pires, os quais sequer constavam como seus dependentes
no Sistema de Recursos Humanos da Justiça Federal (SARH);

2) O contrato de locação apresentado pela servidora no processo de Auxílio-Moradia
havia sido celebrado, por instrumento simples, com esses dois filhos, na condição de
proprietários do imóvel.

3) As informações quanto à residência dos filhos estavam divergentes na situação
fática apresentada e nos comprovantes fornecidos nos processos de Ajuda de Custo e
Auxílio-Moradia.

 

Com base na manifestação do NUCOI, reconsiderou-se a decisão anterior no processo
de Auxílio-Moradia e indeferiu-se a concessão do benefício à servidora, diante da configuração de
moradia em imóvel do próprio núcleo familiar (0645783). Em relação à ajuda de custo, foi deferida
somente à servidora, ante a não comprovação da mudança dos filhos.

Em recurso,  a  servidora  informou,  quanto  à  Ajuda  de  Custo,  que  os  filhos  são
dependentes econômicos do ex-cônjuge, do qual é fornecida cópia de declaração de Imposto de Renda
como comprovante. Esclareceu que ela e cada um dos filhos residem em cidades distintas, o que seria
compatível com a celebração de contrato de locação entre essas partes.

Quanto à concessão de Auxílio-Moradia,  pondera que é razoável a celebração de
contrato de locação em instrumento mais simples, em razão da relação de confiança entre as partes,
restando atendida a legislação pertinente.

Informa ter articulado inadequadamente os pedidos de Auxílio-Moradia e de Ajuda de
Custo,  e  que  entende  correta  a  decisão  reparadora  neste  último  processo,  no  qual o  benefício  é
concedido  apenas  em relação  ao  seu  deslocamento,  restando  preservado,  portanto,  seu  direito  à
percepção de Auxílio-Moradia.
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Destaca que recebeu, a título de auxílio-moradia, R$10.000,00 (dez mil reais), e não
R$12.000,00 (doze mil reais), apontados pelo NUCRE como valor a ser ressarcido, tendo em vista a
decisão que entendeu indevido o benefício e determinou a devolução dos valores já pagos a esse título.

Pugna pela manutenção do Auxílio-Moradia, inclusive com pagamento retroativo ao
período em que o benefício foi suspenso. Apresenta como pedidos subsidiários a concessão de ajuda de
custo aos filhos, bem como compensação entre o valor a ser recebido a esse título e o valor a ser
reembolsado, por meio de desconto em folha de pagamento.

É o relatório.

Decido.

As razões apresentadas em recurso reforçam a convicção de que a servidora não faz
jus ao benefício, de caráter indenizatório. O Auxílio-Moradia visa ressarcir as despesas que o servidor e
eventuais dependentes sejam obrigados a realizar em decorrência da mudança de domicílio provocada
pela alteração de sede. No caso concreto, a toda evidência, essa despesa não se mostra real diante da
moradia em imóvel do próprio núcleo familiar.

O caráter de núcleo familiar do imóvel não se configura pela dependência econômica
ou não entre os proprietários e a requerente. Em correspondência eletrônica à SEPAG, no processo de
Ajuda de Custo (0453796), a servidora informa que os filhos estão com ela aos fins de semana, o que
reforça a existência natural de um núcleo familiar entre mãe e filhos.

O pedido  subsidiário  causa  estranheza,  tendo em vista  que  a  própria  interessada
informou que não houve deslocamento dos filhos - benefício ao qual faria jus pela "coerência" entre as
decisões, e não por haver ato gerador do direito.

Em relação aos valores a  serem ressarcidos,  a  SEPAG anexou comprovante  dos
depósitos já  efetuados, ratificando a  informação de que são devidos R$12.000,00 (doze mil reais),
efetuados conforme planilha 0795614.

Pelo exposto, indefiro o recurso, por entender que a decisão questionada não padece
de  vício  ou  omissão  que  motive  a  sua  revisão,  mantendo-a  integralmente  pelos  fundamentos
apresentados, bem como pelas razões ora expostas.

Dê-se ciência à Recorrente.

 

Publique-se.

 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2015.

 

Miguel Angelo de Alvarenga Lopes

Juiz Federal Diretor do Foro

documento assinado digitalmente.

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro,
em 19/06/2015, às 17:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 0797738 e o código CRC A40CC4DC.
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