
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº. 0005513-49.2015.4.01.8000

RECORRENTES: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO
 FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
 EDMILTON GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. lICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDADO 
CLASSISTA. LEI 8.112/90, ARTIGO 92.

1. O artigo 92 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegura ao servidor público federal civil 
direito a licença sem remuneração para desempenho de mandato em entidade representativa de 
classe, categoria ou fiscalizadora de profissão e, ao remeter à disposição inscrita na alínea "c" do
inciso VIII do artigo 102, o considera em efetivo exercício ficto do cargo de que é titular, e do 
qual se encontra afastado para cumprir seu mandato.

2. A finalidade da norma é evidente, assim de permitir ao servidor licenciado, em número limitado 
ao definido pelo legislador, participação efetiva na organização sindical ou classista, sem perda de 
direitos perante o órgão público de origem mas, ao mesmo tempo, sem que este tenha qualquer 
ônus financeiro com o afastamento, que não atende o interesse primário do serviço, mas sim o da 
categoria funcional representada e o do ente sindical ou representativo de classe.

3. Impossibilidade, todavia, de se manter o servidor licenciado em folha de pagamento do órgão, 
com posterior ressarcimento da despesa pela entidade sindical ou representativa de classe, na 
medida em que, com a paga dos valores, pelo Tribunal, a despesa sai de seu orçamento e a 
importância correspondente, ressarcida a posteriori, via Guia de Recolhimento da União, a ele não 
retorna, sendo diretamente dirigida ao Tesouro Nacional.

4. Também não se faz possível empregar a metodologia sugerida, de antecipação, pela entidade 
sindical, dos valores a serem pagos ao servidor diretamente em conta vinculada ao Tribunal, para 
permitir manutenção do mesmo na folha de pagamento do órgão público, diante de resposta dada a 
consulta formulada à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, de que por não fazerem 
esses recursos parte do orçamento, impedem a execução da despesa a falta de empenho e fonte de 
recursos específica para o caso.

5. Dificuldades de operacionalização que, no entanto, não podem resultar em prejuízo do servidor, 
no quanto envolvem o pagamento das contribuições devidas ao regime próprio de previdência do 
funcionalismo público federal civil e a obrigação de realizá-lo, nem na permanência de vinculação 
do mesmo ao Pro-Social - Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça 
Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região, diante da ressalva constante na parte 
final do inciso III do artigo 6º da Resolução PRESI/SECBE nº. 9. de 23 de abril de 2014.

6. Recurso parcialmente provido.
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A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, dar parcial provimento 
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 03/09/2015.

CARLOS MOREIRA ALVES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da 
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/09/2015, às 08:15 (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 1108620 e o código CRC A949269B.
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