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Vedação de pagamento de vale-refeição no período de  férias ou licenças 
de servidor público  

 
 O pagamento do vale-refeição tem por razão o auxílio aos servidores no 
desempenho de suas atividades laborais. Sendo assim possui caráter 
indenizatório, chamada de vantagem pecuniária do tipo propter laborem ou pro 
labore faciendo, condicional, ou seja, a percepção exige o efetivo exercício da 
atividade, não se incorporando automaticamente aos vencimentos dos 
servidores públicos, dependendo de expressa autorização de lei, em 
obediência ao princípio da legalidade. 

 
 Hely Lopes Meirelles ensina: 

 
As vantagens pecuniárias podem ser concedidas tendo-se em 
vista unicamente tempo de serviço, como podem ficar 
condicionadas a determinados requisitos de duração, modo e 
forma de prestação de serviço (vantagens modais ou 
condicionais). As primeiras tornam-se devidas desde logo e 
para sempre com o só exercício do cargo pelo tempo fixado em 
lei; as últimas (modais ou condicionais), exigem, além do 
exercício do cargo, a ocorrência de certas situações, ou o 
preenchimento de determinadas condições ou encargos 
estabelecidos pela Administração (...). 

O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço 
integram-se automaticamente ao padrão de vencimento, desde 
que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as 
vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por 
longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos 
exigidos para a sua percepção, não se incorporam ao 
vencimento, a não ser quando essa integração for determinada 
por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que 
as primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo 
trabalho já feito (pro labore facto ), ao passo que as outras 
(condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que está 
sendo feito (pro labore faciendo ), ou, por outras palavras, são 
adicionais de função (ex facto officii ) ou são gratificações de 
serviço (propter laborem ) ou, finalmente, são gratificações em 
razão de condições pessoais do servidor (propter personam ). 
Daí por que quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o 
fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o 
pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais de função, 
gratificações de serviço, ou gratificações em razão de 
condições pessoais do servidor (Direito Administrativo 
Brasileiro, RT, 15ª Edição, p. 397). 

 

 O vale-refeição, portanto, é típica vantagem condicional ou modal, que 
não se incorpora, por expressa disposição, aos vencimentos dos servidores 
que o recebem. Senão vejamos: 
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APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VALE-ALIMENTAÇÃO. 
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
VERBA COM CARÁTER INDENIZATÓRIO. Vale-alimentação. 
Verba com caráter indenizatório, a que a Lei nº 10.002/1993 
restringiu aos servidores no exercício de suas funções, estando 
a Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade. 
Sentença de improcedência. RECURSO DE APELAÇÃO 
DESPROVIDO. 
(AC nº 70018893487, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Jaime 
Piterman, j. em 30MAI07) 
 
APELACAO CIVEL E REEXAME NECESSARIO. SERVIDOR 
PUBLICO. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. POLITICA 
SALARIAL. VALE-ALIMENTACAO AOS INATIVOS. 1. 
POLITICA SALARIAL DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. 
LEIS MUNICIPAIS 7.428/94 E LEI 7.539/94. REAJUSTES 
NELAS PREVISTOS INDEVIDOS, EM VISTA DO 
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO, EM ACAO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, DANDO PELA 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE 
PREVIAM A APLICACAO DOS INDICES CALCULADOS PELO 
ICV/DIEESE. EFICACIA ERGA OMNES E EX TUNC DE QUE 
E DOTADO O JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE 
ALI OPERADO. PROCEDENCIA DA PRETENSAO NA 
ORIGEM. RECURSO DO MUNICIPIO A QUE SE DA 
PROVIMENTO. 2. VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 
INATIVOS. VANTAGEM QUE TEM NATUREZA 
INDENIZATORIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 7.532/94 E 
QUE POR ISSO NAO SE INCORPORA AOS PROVENTOS DE 
INATIVIDADE, SENDO SOMENTE DEVIDA AOS 
SERVIDORES EM ATIVIDADE. POSICAO FIRME DO STF A 
RESPEITO. APELACAO DO AUTOR DESPROVIDA. 
APELACAO DO MUNICIPIO PROVIDA, PREJUDICADO O 
REEXAME. 
(AC-RN nº 70004617841, 1ª Câmara Especial Cível, rel. Des. 
Eduardo Uhlein, j. em 21NOV02) 
 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. APOSENTADORIA. 
COMPLEMENTAÇÃO. VALE-ALIMENTAÇÃO. EXTENSÃO 
AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE 
PARCIAL PROCEDÊNCIA, NA EXTENSÃO DOS VALES-
ALIMENTAÇÃO EM FACE DE A LEI MUNICIPAL Nº 2.487/97, 
QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA FORNECIMENTO 
DE SENHAS-ALIMENTAÇÃO, REPRISTINAR OS 
MANDAMENTOS DO ART. 40, § 4º DA CF/88. ADEQUAÇÃO 
AOS FUNDAMENTOS LANÇADOS POR OCASIÃO DAS 
DECISÕES DO VALE-ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDOS PELA 
LEI N.º 10.002/93, QUE NÃO SE INCORPORA AOS 
PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS. 
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
PRECEDENTE DE JULGAMENTO. APELO PROVIDO. 
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SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME 
NECESSÁRIO. 
(AC-RN nº 70004044939, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Vasco 
Della Giustina, j. em 11SET02). 

 O direito à percepção do vale-refeição, como visto, é condicional ao 
efetivo exercício da atividade, logo também não é devido durante as férias ou 
licenças do servidor público. Senão vejamos: 
 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VALE-REFEIÇÃO 
VENCIMENTOS E MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS 
E LICENÇAS. Impossibilidade de inclusão das parcelas do 
vale-refeição durante o período de férias ou licenças. 
Inteligência dos artigos 6º e 7º, da Lei n° 10.002/93. 
Precedentes desta Corte. Deram provimento ao apelo. 
Unânime. 

(AC nº 70047698071, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Alexandre 
Mussoi Moreira, j. em 26FEV14) 
 
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DO VALE-
REFEIÇÃO. - Preliminar de nulidade da sentença. Sentença 
ultra petita. A sentença que defere além do pedido formulado 
na inicial caracteriza-se como ultra petita, podendo ser 
reduzida pelo Tribunal. Precedentes jurisprudenciais. - Pedidos 
de pagamento do vale-refeição no período de férias e proibição 
dos estornos efetuados a título de co-participação que foram 
indeferidos pelo juízo a quo. Ausente interesse em recorrer por 
parte do Estado. - Com a redução da sentença aos limites dos 
pedidos, não há condenação imposta à Fazenda Pública, não 
sendo, consequentemente, caso de reexame necessário. - 
Natureza indenizatória da verba. Não-percepção do benefício 
no período de férias. Precedentes da 3ª Câmara Cível. - 
Legalidade dos estornos, diante de previsão legal de que o 
servidor participa do pagamento do vale-refeição na 
porcentagem de 6%. ACOLHERAM A PRELIMINAR, NÃO 
CONHECERAM, NO MAIS, A APELAÇÃO DO ESTADO, 
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE 
AUTORA E NÃO CONHECERAM DO REEXAME 
NECESSÁRIO. 
(AC-RN nº 70056893928, 3ª Câmara Cível, relª Desª Matilde 
Chabar Maia, j. em 05DEZ13) 
 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE 
DO VALOR UNITÁRIO DO VALE-REFEIÇÃO. ASSUNÇÃO DE 
COMPETÊNCIA PELA 2ª TURMA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 33 DO 
TJRS. OBSERVÂNCIA DO ART. 5° DA LEI N° 10.002/93. 
MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇAS. 
IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º-F DA 
LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 
PROCESSUAIS. Pacificação da matéria quando do julgamento 
da assunção de competência pelo 2º Grupo Cível desta Corte, 
funcionando como 2ª Turma, para reconhecer que a ausência 
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do reajuste do valor do benefício do vale-refeição ocorrido no 
Estado do Rio Grande do Sul, no período de 2000 a 2010, 
ressalvada a compensação dos valores pagos e a prescrição, 
constitui omissão ilegal, suscetível de ser reparada na via 
judicial. 2. Observância da limitação imposta pelo art. 5º da Lei 
nº 10.002/93, o qual prevê que o benefício será concedido uma 
única vez, em caso de acúmulo regular de cargos, empregos 
ou funções e, proporcionalmente, quando a carga horária for 
menor do que quarenta horas semanais. 3. Impossibilidade de 
manutenção do vale-refeição no período de férias e licenças 
(art. 6º da Lei 10.002/93). 4. Índice aplicável para 
reajustamento do vale-refeição é o de variação da cesta básica 
medida pelo IEPE/UFRGS. 5. Em relação às diferenças 
apuradas, deverá incidir correção monetária pelo IGP-M desde 
o vencimento de cada parcela e juros de mora de 6% ao ano, a 
partir da citação. Todavia, a contar de 30-06-2009, em face do 
advento da Lei 11.960/09, que alterou a redação do artigo 1º-F 
da Lei 9.494/97, a incidência de juros e de atualização 
monetária se operará com base nos índices oficiais aplicados à 
caderneta de poupança na forma do art. 29 da Lei Estadual nº. 
7.305/79. 6. Os honorários devem ser fixados em 10% sobre o 
valor da condenação, na forma do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 
7. Em relação às custas processuais (emolumentos), fica o 
ente público responsabilizado ao pagamento delas, 
considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 
Estadual nº 13.471/2010, incidenter tantum, nos autos do 
incidente de inconstitucionalidade nº 70041334053. No entanto 
o Estado não está isento do pagamento das referidas despesas 
processuais (previstas nos incisos I a VII da alínea c do art. 6º 
da Lei/RS 8.121/85), todavia isento do pagamento das 
despesas referentes aos Oficiais de justiça, considerada a 
criação da gratificação "auxílio-condução", que é paga 
mensalmente a todos eles, na forma do art. 29 da Lei Estadual 
nº 7.305/79, a título de "ressarcimento das despesas com 
condução nas causas de assistência gratuita e nas causas em 
que o Ministério Público e o Poder Judiciário figuram como 
partes". RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. 
(AC nº 70056401243, 4ª Câmara Cível, rel. Des. José Luiz Reis 
de Azambuja, j. em 27NOV13) 

  Conclui-se que o pagamento do vale-refeição tem por razão o auxílio 
aos servidores enquanto no desempenho de suas atividades laborais. Possui  
caráter indenizatório, condicional ao efetivo exercício da atividade, não se 
incorporando automaticamente aos vencimentos dos servidores públicos, 
dependendo de expressa autorização de lei, desa forma não sendo devido 
durante as férias ou licenças do servidor público. 
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Impossibilidade de doação de imóvel público a sindi cato de servidores  

 

 

 O artigo 9°, inciso III e § 3° da Lei 8666/93 veda, a participação de 
servidores em procedimentos licitatórios, com o objetivo de garantir a  
moralidade administrativa e impedindo o favorecimento de servidores. Senão 
vejamos:  

 

Art. 9º - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou 
da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários: [,,,] 

 

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. [...] 

 

§ 3º - Considera-se participação indireta, para fins do disposto, a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e 
serviços a estes necessários.  

  

 O artigo 497 inciso II do Código Civil, também prevê a vedação de 
compra de bens ou direitos, ainda que em hasta pública, quando pertencentes 
a pessoa jurídica onde são servidores públicos. Senão vejamos:  

 

Art. 497 – Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda 
que em hasta pública:  

[...] 

II – pelos servidores públicos, em geral, os bens ou direitos da 
pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua 
administração direta ou indireta.  

 

 Logo, se ao servidor público está vedada à aquisição de bens ou direitos 
da pessoa jurídica a que servem, tão pouco estaria autorizado a receber de 
forma gratuita. Mesmo que a doação se destinasse a sindicato dos servidores, 
não desnaturaria o benefício, haja vista que os servidores públicos se 
beneficiariam, mesmo que, indiretamente. 

  

 O Tribunal de Contas da União já manifestou tal entendimento. Senão 
vejamos: 
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[…] O deslinde da questão "sub examine" não passa pela avaliação 
de saber se os servidores do INPE detinham ou não informações 
privilegiadas, conforme a linha de raciocínio adotada pela Assessoria 
Jurídica do Órgão. O vício a macular o processo consiste 
essencialmente na participação dos servidores como 
contratados do único licitante, posto que a Lei 8.6 66/93, ao vedar 
a participação na licitação de "servidor ou dirigen te de órgão ou 
entidade contratante", não fez distinção quanto ao nível de 
conhecimento técnico do servidor ou dirigente acerc a do objeto 
licitado.  Ou seja, basta que o interessado seja servidor ou 
dirigente do órgão ou entidade contratante para que  esteja 
impedido de participar,  direta ou indiretamente, de licitação por ele 
realizada. É certo, entretanto, que, caso fosse admitida no certame a 
participação de servidores, este fato por si só já constituiria 
infringência ao princípio da moralidade , insculpido no art. 37, 
"caput", da Constituição Federal. Agravaria a irregularidade, nesta 
hipótese, semelhante ao caso concreto examinado, se, admitidos no 
certame, os servidores detivessem informações privilegiadas que os 
colocassem em posição favorecida quanto aos demais licitantes. 
Haveria, neste caso, infringência ao princípio constitucional da 
isonomia, um dos objetivos primordiais da licitação (Lei 8.666/93, art. 
3º). Evidentemente, não poderia a lei ordinária assim dispor, pois que 
seria contrária aos mandamentos da Lei Maior. 6. Em síntese: 
visando à observância dos princípios da igualdade e  da 
moralidade, o legislador afastou a priori a possibi lidade de 
participação de servidores na licitação promovida p elo órgão em 
que servem, sem a necessidade de exame de outros re quisitos.  
Não basta, portanto, que os servidores sejam afastados, como quer o 
INPE. É necessário, em observância aos aludidos princípios, e para 
afastar qualquer suspeição, que o certame seja anulado.  ( Decisão 
133/1997).  

 

 Logo, os referidos dispositivos visam proteger princípio da moralidade ao 
afastarem a possibilidade de o servidor interferir, mesmo que, indiretamente, na 
probidade do certame ou estabelecer condições que infrinjam o princípio da 
isonomia. 

      

 Ainda que a legislação permitisse que servidores públicos pudesse 
participar de licitações do órgão a que estão submetidos, mesmo assim não 
seria possível a doação de imóvel a sindicato de servidores eis que não se 
fundamenta em razões de relevante interesse público, que já seria suficiente 
para afastar a possibilidade da referida doação. Senão vejamos o art. 17 da Lei 
8.666/93: 

 

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificados, será 
precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

[..] 
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II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 
dispensada esta nos seguintes casos: 

 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interes se 
social,  após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-
econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

(...) 

§ 4º. A doação com encargos será licitada e de seu instrumento 
constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento 
e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo 
dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente 
justificado.  

 

 Conclui-se que não é possível a doação de imóvel público a sindicato de 
servidores, eis que se ao servidor público está vedada à aquisição de bens ou 
direitos da pessoa jurídica a que servem, tão pouco estaria autorizado a 
receber de forma gratuita. Ainda assim, mesmo que a doação se destinasse a 
sindicato dos servidores, não desnaturaria o benefício, haja vista que os 
servidores públicos se beneficiariam, mesmo que, indiretamente. Bem como, 
somente pelo fato de inexistir justificativa plausível para caracterizar a doação 
como de interesse público relevante já seria suficiente para afastar a 
possibilidade da referida doação. 
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Possibilidade de concessão de auxílio-creche aos se rvidores públicos  

 

 

 A Constituição Federal em seu inciso XXV do artigo 7º, com a redação 
determinada pela Emenda Constitucional nº 53/2006, prevê a garantia de 
assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores urbanos e 
rurais, desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade, em creches e pré-
escolas. Senão vejamos: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social:  [...] XXV - 
assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 
5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; 

 

 Porém, a Constituição Federal não assegurou expressamente o 
benefício aos ocupantes de cargo público (§ 3º do art. 39 da CF). Logo, a 
instituição do benefício situa-se no campo da oportunidade e conveniência da 
Administração Pública. Logo, a administração pública não está obrigada na 
concessão e havendo o interesse na concessão da beneficie aos seus 
servidores públicos será por conveniência e oportunidade com prévia 
autorização em lei. Senão vejamos: 

 

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE.  
ART.256, §3º, DA LC Nº 10.098/94. PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE.  1. Ausente previsão 
legal autorizando a concessão da vantagem 
pecuniária aos servidores estaduais, é de ser 
indeferido o pleito , visto que o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul remete a 
regulamentação da vantagem à edição de lei ulterior. 2. 
Impossibilidade de concessão da vantagem com base 
no princípio da isonomia visto que demanda a 
existência prévia de lei, cuja iniciativa é privati va do 
Executivo  (art.61, §1º, II, a, da CF). O Judiciário não 
pode atuar como substituto do Parlamento, em respeito 
ao princípio de independência dos poderes. Súmula nº 
339, do STF. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível 
Nº 70015803018, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 
12/04/2007) 
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 O mesmo entendimento é seguido pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Sul, que conclui ser possível a concessão de auxílio-creche aos 
servidores públicos desde que haja autorização por lei. Senão vejamos: 

 

PARECER 1/2011  

CONCESSÃO DE AUXÍLIO PECUNIÁRIO (CRECHE OU BABÁ). LEI 
ESTADUAL 10.098/94. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR 
LEI. ART. 256, § 3° DA LEI ESTADUAL 10.098, DE 03-2-1994.  

 

 Ainda assim, a concessão de vantagens a servidores está condicionada 
à iniciativa do Poder Executivo, via processo legislativo conforme art. 61, § 1o, 
II “a”, da Constituição Federal que se aplica por simetria aos Estados e 
Municípios.  

 

 O reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-creche se deve 
ao estabelecido no artigo § 1º do artigo 389 da CLT que refere que toda 
empresa em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 
(dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às 
empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da 
amamentação. Senão vejamos: 

 

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-CRECHE – VERBA INDENIZATÓRIA 
QUE NÃO INTEGRA O SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO – SÚMULA 
310/STJ – EXISTÊNCIA DE ACORDO COLETIVO E AUTORIZAÇÃO 
– NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 'O Auxílio-creche não 
integra o salário-de-contribuição.' (Súmula 310/STJ ) 2. O auxílio-
creche é indenização, e não remuneração.  Ele indeniza em razão 
de se privar a empregada de um direito inerente à sua própria 
condição; é necessário que pague alguém para cuidar de seu filho 
durante a jornada de trabalho em razão da falta da creche que o 
empregador está obrigado a manter, nos termos do art. 389, § 1°, da 
CLT. Assim, tal verba não integra o salário-de-contribuição. 3. A 
Primeira Seção, ao analisar o tema, asseverou que o reembolso de 
despesas com creche não é salário utilidade, auferido por liberalidade 
patronal, mas sim um direito do empregado e um dever do patrão a 
manutenção de creche ou a terceirização do serviço, e que o único 
requisito para o benefício estruturar-se como direito é a previsão em 
convenção coletiva e autorização da Delegacia do Trabalho, o que 
ocorre na hipótese dos autos. Agravo regimental improvido (AgRg no 
REsp 986.284/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 12.12.2008).  

 

  Logo, o auxílio-creche não integra o salário de contribuição eis 
que  é indenização, e não remuneração, inclusive existindo entendimento 
sumulado no STJ. Senão vejamos: 
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Súmula 310/STJ 

O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.  

 

  Logo, uma vez prevista na lei o direito ao auxílio-creche, o 
servidor público terá direito sua percepção desde que preencha os 
requisitos e condições previstos na mesma. Senão vejamos: 

 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE COBRANÇA. AUXÍLIO-CRECHE. SERVIDOR DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. PREVISÃO NA LEI ORGÃNICA 
DO MUNICÍPIO, DISCIPLINADO O BENEFÍCIO NA RESOLUÇÃO N. 
1.526/2001. DIREITO AO BENEFÍCIO. Segundo previsão na Lei 
Orgânica do Município de Porto Alegre, são direitos 
dos servidores o auxílio-creche, nos termos da lei (art. 31, XXI). O 
benefício foi regulado pela Resolução n. 1.526/2001 que previu os 
requisitos e o valor. Direito do autor de receber o auxílio-creche eis 
que atendeu às condições e aos valores-limites previstos. Apelação 
provida, em parte. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 
Declaração Nº 70050366061, Vigésima Primeira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 
24/10/2012)  

 

  Conclui-se que é possível a concessão de auxílio-creche aos 
servidores públicos mas a instituição do benefício situa-se no campo da 
oportunidade e conveniência da Administração Pública e com prévia 
autorização em lei, pelo fato de que a Constituição Federal não assegurou 
expressamente o benefício aos ocupantes de cargo público (§ 3º do art. 
39 da CF). Bem como, a concessão de vantagens a servidores está 
condicionada à iniciativa do Poder Executivo e que o auxílio-creche não 
integra o salário de contribuição eis que é indenização. Ainda assim, uma 
vez prevista na lei o direito ao auxílio-creche, o servidor público terá 
direito sua percepção desde que preencha os requisitos e condições 
previstos na mesma. 
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Possibilidade de servidor público em estágio probat ório perceber função 
gratificada  
 
 
 O estágio probatório está previsto na Constituição da República 
Federativa do Brasil: 
 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 
... 
§ 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. (Redação dada ao artigo pela Emenda Constitucional nº 
19/98). 

 

 Segundo Hely Lopes Meirelles1, o “estágio probatório é o período de 
exercício do funcionário, durante o qual é observada e apurada pela 
Administração a conveniência ou não de sua permanência no serviço público, 
mediante a verificação dos requisitos estabelecidos em lei para a aquisição da 
estabilidade. Para esse estágio só se conta o tempo de nomeação efetiva na 
mesma Administração, não sendo computável o tempo de serviço prestado a 
outra entidade estatal, nem o período de exercício de função pública a título 
provisório”. 
 
 As regras gerais do estágio probatório são previstas no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. Quanto ao regramento específico deve 
observar a competência de cada Poder para dispor sobre a matéria.  
 
 Em relação aos afastamentos dos servidores em estágio probatório das 
atribuições dos seus cargos a jurisprudência entende que a aptidão do servidor 
público, no estágio probatório, há de ser avaliada no exercício do cargo. Senão 
vejamos: 
 

EMENTA:   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO 
PROBATÓRIO . APURAÇÃO DA APTIDÃO NO CARGO. 
DESCUMPRIMENTO. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO ATRAVÉS DE 
AÇÃO CIVIL. CABIMENTO. LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO. 1. A 
aptidão do servidor público, no estágio probatório,  há de ser 
avaliada no exercício do cargo , mostrando-se inadmissível, como 
dispõe, em termos, o art. 22, § 6.°, da Lei 1.645/99, do Município de 
Canela. É cabível ação civil para dissolver o vínculo entre o servidor e 
a Administração, tanto para estáveis, quanto para estagiários, a teor 
do art. 41, § 1.°, I, da CF/88. Mas, em tal hipótese, impõe-se que 
figurem como partes obrigatórias (litisconsórcio necessário) a 
Administração e o servidor (art. 47, caput, do CPC). 2. APELAÇÃO 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70011304417, Quarta Câmara Cível, 

                                                 
1  MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed.. São Paulo: Malheiros, 
2003. 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Araken de Assis, Julgado em 
22/06/2005). 
 
EMENTA:   CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO . ESTÁGIO 
PROBATÓRIO SUSPENSO. POSSIBILIDADE. 1. O estágio 
probatório  somente pode ser cumprido no exercício do cargo para o 
qual o servidor prestou concurso. 2. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70019745561, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Araken de Assis, Julgado em 26/09/2007). 

   
 Logo, o servidor que seja investido para desempenhar funções diversas 
daquelas previstas no cargo no qual está sendo avaliado, o seu estágio 
probatório será suspenso e somente passará a fluir novamente quando retornar 
ao exercício do cargo para o qual foi nomeado. 

 
 O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul entende que o 
exercício da função gratificada de servidor em estágio probatório em nada 
influencia na continuidade do estágio probatório desde que a natureza da 
função gratificada esteja em correlação com o cargo que ocupar o servidor. 
Senão vejamos: 
 

PARECER 54/2000  

Estágio Probatório. Consulta. Executivo Municipal de Cidreira - RS. 
Exercício de função gratificada de servidor em estágio probatório. 
Legislação aplicada. Considerações. Conclusões.  

[...] 

Face ao exposto deve-se informar ao Consulente, s.m.j, de que o 
exercício da função gratificada de servidor em estágio probatório em 
nada influencia na continuidade do estágio probatório desde que a 
natureza da função gratificada esteja em correlação com o cargo que 
ocupar o servidor.  

 

 Logo, o exercício de uma função ou das atribuições de um cargo 
estabelece um vínculo de qualificação funcional entre o servidor e o cargo ou a 
função. Dessa forma, é possível a designação de um servidor público em 
período de estágio probatório para o exercício de uma função gratificada, 
desde que esta sirva às exigências do estágio probatório quanto à qualificação 
do servidor para o cargo, desde que a função gratificada ofereça no seu 
conteúdo ocupacional, correlação com o conteúdo ocupacional do cargo, no 
qual o servidor encontra-se em estágio probatório.  

 Ou seja, o que se exige é a existência de correlação entre o exercício da 
função gratificada com as atribuições do cargo. Existindo correlação justifica-se 
a não interrupção da avaliação, enquanto em estágio probatório.  

 Portanto, para que não haja a interrupção, deve existir a correlação entre 
as atribuições do cargo de origem e a função de confiança a ser exercida. 
Senão vejamos: 
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Há que se indagar quanto às circunstâncias do estágio probatório e 
verificar se o servidor em estágio probatório não fica afastado 
enquanto no exercício de função gratificada, da qualidade de 
ocupante do seu cargo efetivo. Corrobora essa posição a orientação 
da Procuradoria-Geral do Estado, que, em Parecer, assim se 
manifestou: 
“Por outro lado, o exercício de uma função ou das atribuições de um 
cargo estabelece um vínculo de qualificação funcional entre o 
servidor e o cargo ou a função. Assim, é possível a designação de 
um servidor público em período de estágio probatóri o para o 
exercício de uma função gratificada, desde que esta  sirva às 
exigências do estágio probatório quanto à qualifica ção do 
servidor para o cargo. Desta forma, a função gratif icada há de 
oferecer, no seu conteúdo ocupacional, correlação c om o 
conteúdo ocupacional do cargo, no qual o servidor e ncontra-se 
em estágio probatório .” 
“Portanto a orientação exarada do Parecer 8606 é pela possibilidade 
do servidor público, em estágio probatório, assumir função 
gratificada, desde que este estágio tenha as suas exigências supridas 
pelo exercício daquela função gratificada, porque esta tem o seu 
conteúdo ocupacional relacionado com o do cargo de provimento 
efetivo”  
O que se exige, no caso e em cada caso, é a existên cia de 
correlação entre o exercício da função gratificada com as 
atribuições do cargo. Existindo correlação justific a-se a não 
interrupção da avaliação, enquanto em estágio proba tório 2. 

 
 Conclui-se que é possível que o servidor público em estágio probatório 
possa perceber função gratificada, sendo que seu período de avaliação não 
será suspenso desde que a nomeação para o exercício de função de confiança 
ou cargo em comissão tenha correlação entre o exercício da função gratificada 
com as atribuições do cargo no qual o servidor encontra-se em estágio 
probatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Parecer 54/2000, da Lavra do Dr. Vergílio Perius, Auditor Substituto de Conselheiro. 
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Ocupantes de cargo de provimento efetivo que presta ram novo concurso.  
continuidade das vantagens e direito adquirido  
 
 
 O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul entende que a  
titulação de novo cargo face à aprovação em concurso público não exclui a 
percepção de vantagem incorporada quando do exercício do cargo anterior.   
Refere que a relação funcional não sofre interrupção e a vantagem incorporada 
ao patrimônio do servidor, enquanto direito adquirido, não pode ser suprimida 
da remuneração do mesmo que toma posse em novo cargo público. Senão 
vejamos: 

PARECER 34/2011 

Servidor Público. Titulação de novo cargo face à aprovação em 
concurso público. Percepção de vantagem incorporada quando do 
exercício do cargo anterior. Consulta. Poder Legislativo de Novo 
Hamburgo. Relação funcional que não sofre interrupção. A vantagem 
incorporada ao patrimônio do servidor, enquanto direito adquirido, 
não pode ser suprimida da remuneração do servidor que toma posse 
em novo cargo público. Precedentes jurisprudenciais. 

 

 Ou seja, a solução de continuidade destes benefícios migra para o novo 
cargo, em se tratando de determinadas vantagens pecuniárias. Senão 
vejamos: 
 
   

“ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO DO 
FUNDO DE DIREITO QUE NÃO SE CONSUMA (SÚMULA Nº 
85/STJ) – Tempo de serviço anterior, averbação e efeitos 
decorrentes. Empresa municipal de economia mista, p restadora 
de serviço público, possibilidade de aproveitamento  do tempo 
de serviço na forma da legislação do Município de C axias do Sul 
(Leis nºs 2.192/74, 3.673/91 e Lei Orgânica Municip al). 
Precedentes jurisprudenciais. Sentença confirmada, em reexame. 
Agravo retido e recurso voluntário desprovidos. (TJRS – AC 
70.000.191.734 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Ari Azambuja Ramos – J. 
02.03.2000)”  

 
EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO. VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL QUE ESTÁ 
VINCULADA À SATISFAÇÃO DE REQUISITOS POSTOS NA LEI 
DE REGÊNCIA VIGENTE NA ÉPOCA EM QUE IMPLEMENTADOS . 
EMANCIPAÇÃO DE MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA TEMPORÁRIA DA 
LEI DO MUNICÍPIO MÃE. POSSIBILIDADE. O adicional por tempo  
de serviço é acréscimo pecuniário que se acrescenta  
definitivamente ao patrimônio individual do servido r e resulta 
exclusivamente da satisfação do requisito do exercí cio do cargo 
pelo tempo previsto em lei . A incorporação é automática ao 
vencimento e está vinculada à legislação da época em que 
implementado o requisito. No caso, as apelantes completaram o 
primeiro triênio na vigência da Lei Tapes nº 1.414/92, que deu nova 
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redação ao art. 104 da Lei nº 1.363/91. Com a emancipação do 
Município de Sentinela do Sul, definiu-se como vigente os estatutos 
do município-mãe para os servidores a ele vinculados (Lei  Sentinela 
do Sul nº 05/93). Somente em 1ºFEV97 é que entrou em vigor o 
estatuto próprio (Lei nº 113/94), que modificou o sistema de cômputo 
do adicional de tempo de serviço de triênios para anuênios. Os 
servidores que ingressaram sob a égide do regime da  legislação 
de Tapes e completaram o primeiro triênio antes da vigência do 
estatuto de Sentinela do Sul têm direito adquirido ao 
recebimento do adicional de 5% do vencimento básico  do seu 
cargo . Inexistência de incompatibilidade entre os dois sistemas. 
Critério de contagem que passará a ser o do anuênio a contar de 
FEV97, considerando as datas em que as três apelantes ingressaram 
no serviço público e completaram o 1º e único triênio nos termos da 
legislação de Tapes. Impossibilidade de acumulação dos dois 
sistemas que fica registrada. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70006629752, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 04/12/2003) 

 

Hely Lopes Meirelles3 nos ensina que o adicional por tempo de serviço: 

 

É o acréscimo pecuniário que se adita definitivamen te ao 
padrão do cargo em razão exclusiva do tempo de exer cício 
estabelecido em lei para o auferimento da vantagem.  É um 
adicional ex facto temporis , resultante do serviço já prestado –  
pro labore facto - . Daí por que se incorpora automaticamente 
ao vencimento e o acompanha na disponibilidade e na  
aposentadoria.  

Este adicional adere ao vencimento para todos os efeitos legais, 
salvo “para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (CF, art. 
37, XIV), pois a regra é a sua vinculação ao padrão de vencimento 
do beneficiário. É irretirável do funcionário precisamente porque 
representa uma contraprestação de serviço já feito.  É uma 
vantagem pessoal, um direito adquirido para o futur o. Sua 
conditio júris  é apenas e tão-somente o tempo de serviço já 
prestado, sem se exigir qualquer outro requisito da  função ou 
do servidor.  

O adicional por tempo de serviço tem origem remota em nossa 
Administração, pois vem da Lei de 14.10.1827, interpretada pelo 
Aviso Imperial 35, de 10.2.1854, onde se lê que tal vantagem “tem 
em vista remunerar serviços já prestados; sendo de natureza mui 
diversa das gratificações que se concedem em vista de serviços 
prestados na atualidade”. De lá para cá esse adicional generalizou-
se nas Administrações e se estendeu a quase todas as categorias 
de servidores das repartições centralizadas e das entidades 
autárquicas. E é louvável sua adoção, pelo sentido de justiça que 
tal acréscimo apresenta para aqueles que há mais tempo se 
dedicam ao serviço público, e nos quais se presume maior 
experiência e mais eficiência no desempenho de suas funções, o 

                                                 
3  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro , 28ª ed., São Paulo, 
Editora Malheiros, 2003, pp. 461 e 462. 
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que justifica o acréscimo estipendiário, sem correr os azares de 
uma eventual promoção. 

 

 Os avanços e a licença prêmio seguem a mesma linha de entendimento 
dado ao adicional por tempo de serviço, figurando como direito adquirido. 
 
 Cumpre ressaltar que a manutenção do direito adquirido, recebeu 
proteção de status constitucional, assim disposto no inciso XXXVI do art. 5º da 
CF como cláusula pétrea. Senão vejamos: 
 

“Art. 5.º. ... 
... 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada;” 

   

 Portanto, gozam os servidores públicos efetivos do direito de percepção 
das vantagens citadas uma vez que os mesmos incorporaram-se a seu 
patrimônio jurídico, havendo ilegalidade no não pagamento, a partir deste 
momento, do referido benefício estatutário.  

 

 Porém, tal entendimento não se aplica para os casos de concessão de 
avanço que não podem computar tempo trabalhado, ainda que o servidor  
tenha exercido suas atividades junto a Municipalidade, aprovado em concurso 
público, sobrevindo a exoneração, para a concessão de avanço no quadro de 
carreira leva-se em conta apenas o ingresso por meio de novo certame. E, 
caso a Lei Municipal determine, o servidor de cargo de provimento efetivo 
deverá ingressar na classe inicial do respectivo nível de carreira. Senão 
vejamos: 

 
EMENTA:   APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. 
MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
CONCESSÃO DE AVANÇO. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO 
TEMPO TRABALHADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 
IMPROVIMENTO DO APELO. Ainda que a autora tenha exercido 
suas atividades junto a Municipalidade, aprovada em  concurso 
público, sobrevindo a exoneração, para a concessão de avanço 
no quadro de carreira leva-se em conta apenas o ing resso por 
meio de novo certame. E, em obediência a Lei Munici pal, o 
servidor de cargo de provimento efetivo deverá ingr essar na 
classe inicial do respectivo nível de carreira.  APELAÇÃO 
IMPROVIDA (Apelação Cível Nº 70016339509, Quarta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Wellington Pacheco 
Barros, Julgado em 25/10/2006) 

 
 
 Conclui-se que é possível juridicamente a contagem de tempo de serviço 
prestado ao poder público para efeitos de concessão de vantagens pecuniárias 
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como os adicionais, que, em regra, se incorporam ao patrimônio jurídico do 
agente público, adquiridas no cargo original, transmitidas para o novo cargo em 
razão de aprovação em concurso.  
 
   
 

 


