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NOTA INFORMATIVA Nº 360/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

Assunto: Auxílio-Alimentação 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.  A Consultoria Jurídica deste Ministério, por intermédio da NOTA Nº 2196-

3.33/2014/LFL/CONJUR/MP-CGU/AGU, fls. 15/16, encaminha o processo em epígrafe, 

que trata da contagem do prazo prescricional quinquenal no enunciado sumular nº 33, da 

Advocacia-Geral da União, com base no PARECER Nº 037/2014/DECOR/CGU/AGU.  

 

2.  A contagem do termo inicial do prazo prescricional previsto no Decreto nº 

20.910, de 1932, no caso do direito citado na Súmula AGU nº 33, deve ser realizada, em 

cada caso concreto, a partir da falta de pagamento de cada parcela mensal reivindicada. 

 

3.   Encaminhem-se os autos à apreciação das autoridades superiores, com cópia 

da presente Nota Informativa ao Departamento de Gestão de Pessoal Civil e Carreiras 

Transversais - DEGEP/SEGEP/MP, para conhecimento e ampla divulgação nos meios 

eletrônicos disponíveis nesta Secretaria de Gestão Pública, às diversas unidades de recursos 

humanos dos órgãos e entidades federais integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal – SIPEC.  

INFORMAÇÕES 

 

4.  Inicialmente, a Consultoria-Geral da União encaminhou Memorando nº 

0150/2014/CGU/AGU à Consultoria Jurídica deste Ministério, com cópia das manifestações 

daquela CGU, materializadas no PARECER Nº 037/2014/DECOR/CGU/AGU e despacho 

de aprovação CGU nº 473/2014.  

 

5.  Saliente-se que o Parecer supra foi exarado com vistas a dirimir controvérsia 

de entendimentos entre este órgão central do SIPEC e a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional acerca da contagem do prazo prescricional quinquenal no enunciado sumular nº 

33, da Advocacia-Geral da União.  



 

6.  Este órgão central do SIPEC se manifestou por meio da Nota Técnica nº 

771/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 15 de dezembro de 2009, nos seguintes termos: 

 

8. Isto posto, corroboramos com o entendimento da Procuradoria Federal no 

IBGE de que os servidores que se encontravam em férias e/ou licenças no 

período de out/1996 a dez/2001 têm direito a perceber o auxílio-alimentação 

relativo a este período, conforme estabelece a Súmula AGU nº 33/2008, todavia, 

encontra-se inviabilizado o referido pagamento, em vista da prescrição 

quinquenal a ser observada a partir da publicação da referida súmula.  

 

7. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exarou o Parecer 

PGFN/CJU/COJPN nº 153/2011, de 07 de fevereiro de 2011, do qual se transcreve o 

seguinte: 

 

23. O nosso posicionamento vai de encontro à orientação firmada pela SRH/MP, 

pois entendemos, s.m.j, que a prescrição deve ser analisada diante do caso 

concreto. (...) as consultorias jurídicas dos órgãos devem nortear suas 

manifestações em processos administrativos pelas matérias sumuladas na AGU, 

estando autorizadas, inclusive, a reconhecer pedidos administrativos. Em relação 

à Súmula AGU nº 33, de 2008, é papel da consultoria jurídica verificar, no caso 

concreto, a ocorrência, ou não da prescrição quinquenal.  

[...] 

28. Portanto, a nosso ver, o termo inicial da prescrição não deve ser contado a 

partir da publicação da referida súmula, como assim entendeu a SRH/MP, mas a 

partir da violação do direito, sob pena de tornar letra morta a dicção firmada na 

Súmula nº 33 (...) Frise-se, mais uma vez, que a prescrição deve ser aferida à luz 

do caso concreto.  

 

8.  Sobre a divergência de entendimentos mencionada, a Consultoria-Geral da 

União se posicionou mediante o PARECER Nº 037/2014/DECOR/CGU/AGU, fls. 02/09, 

nos seguintes termos: 

 

23. Com efeito, a prescrição atinge a pretensão. E a pretensão nasce no momento 

da violação ao direito subjetivo do administrado. Sendo assim, cada ausência de 

pagamento do auxílio-alimentação durante o usufruto de férias e outros 

afastamentos legais entre outubro de 1996 e dezembro de 2001 gerou uma lesão 

independente e esta fez nascer uma pretensão correspondente. Uma vez que a 

prescrição atinge cada pretensão de forma isolada, a contagem do prazo 

prescricional quinquenal deve ser realizada a partir da falta de pagamento de cada 

parcela.  

[...] 

31. Ante o exposto, seguindo posição adotada pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional nos Pareceres PGFN/CJU/COJPN nº 153/2011 e 1560/2013, 



entende-se que a contagem do termo inicial do prazo prescricional quinquenal no 

caso do direito referido na Súmula AGU nº 33 deve ser realizada, em cada caso 

concreto, a partir da falta de pagamento de cada parcela mensal reivindicada.  

 

9.  Frise-se que o Parecer precitado foi aprovado pelo Consultor- 

Geral da União por meio do Despacho nº 473/2014, fl. 12, bem como pelo Advogado-Geral 

da União, à fl. 13.  

 

10.  Submetido o assunto à Consultoria Jurídica deste Ministério, esta 

encaminhou os autos a este Órgão Central mediante NOTA Nº 2196-

3.33/2014/LFL/CONJUR/MP-CGU/AGU, fls. 15/16, para conhecimento e posterior 

arquivamento.  

 

11. Cabe destacar, por oportuno, o que dispõe a Súmula AGU nº 33, de 2008: 

 

É devida aos servidores públicos federais civis ativos, por ocasião do gozo de 

férias e licenças, no período compreendido entre outubro/1996 e dezembro/2001, 

a concessão de auxílio-alimentação, com fulcro no art. 102 da Lei nº 8.112/90, 

observada a prescrição qüinqüenal.  

Legislação Pertinente: art. 102 da Lei nº 8.112/90. Jurisprudência: Superior 

Tribunal de Justiça: REsp 745.377/PE e REsp 614.433/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves de Lima; AgRg no REsp 643.236/PE, Rel. Min. Felix Fischer; REsp 

577.647/SE, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca (Quinta Turma); REsp 

674.565/PE e AgRg no REsp 610.628/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; AgRg 

no REsp 643.938/CE, Rel. Min. Paulo Medina (Sexta Turma). 

 

12.  Considerando o entendimento da Advocacia-Geral da União exposto no 

PARECER Nº 037/2014/DECOR/CGU/AGU, no sentido de que a prescrição atinge a 

pretensão, a qual tem início a partir da violação ao direito - no que diz respeito à concessão 

do auxílio-alimentação aos servidores que se encontravam em férias e/ou licenças no 

período de out/1996 a dez/2001 -, a contagem do termo inicial do prazo prescricional 

previsto no Decreto nº 20.910, de 1932, no caso do direito citado na Súmula AGU nº 33, 

deve ser realizada, em cada caso concreto, a partir da falta de pagamento de cada parcela 

mensal reivindicada.  

 

13.  Com estes esclarecimentos, submetemos a presente Nota Informativa à 

apreciação das instâncias superiores, para que, se de acordo, autorize a ampla divulgação no 

âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SIPEC pelos meios eletrônicos disponíveis. 



 

À deliberação da Senhora Coordenadora-Geral Substituta.  

Brasília, 23 de  dezembro  de 2014. 

 

 

PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS 

Técnica da DILAF 

 

De acordo. À deliberação do Senhor Diretor, para apreciação dos termos 

técnicos expostos e, se de acordo, encaminhamento à Secretária de Gestão Pública. 

Brasília, 23 de  dezembro  de 2014. 

  

 

 

MÁRCIA ALVES DE ASSIS 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas Substituta 
 

De acordo. À Senhora Secretária de Gestão Pública para deliberação.    

Brasília, 23 de  dezembro  de 2014. 

 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

 

Aprovo. Encaminhe-se cópia da presente Nota Informativa ao Departamento 

de Gestão de Pessoal Civil e Carreiras Transversais - DEGEP/SEGEP/MP para 

conhecimento e ampla divulgação nos meios eletrônicos disponíveis nesta Secretaria de 

Gestão Pública, dos entendimentos manifestados nesta Nota Informativa, às diversas 

unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades federais integrantes do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC.   

Brasília, 30 de  dezembro  de 2014. 

 

 

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 

Secretária de Gestão Pública 

 


