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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 1.      Trata-se de consulta proveniente da Consultoria Jurídica Ministério do Esporte, por 

meio do Ofício CONJUR/ME nº 159/2015/CGU/AGU, de 23 de setembro de 2015, 

encaminhado em virtude de questionamento da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

daquele Ministério quanto à possibilidade de revisão do valor do auxílio alimentação das 

servidoras XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ocupantes do cargo de Técnico em Comunicação Social 

e lotadas na Assessoria de Comunicação Social – ASCOM, que possuem jornada especial 

de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas. 

 INFORMAÇÕES 

2.      De acordo com as informações extraídas do Memo. 197/ASCOM/GM/ME, as 

servidoras alegam que a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério do 

Esporte reduziu o auxílio-alimentação em 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a 

redução da jornada para ocupantes do cargo de Técnico em Comunicação Social para 25 

(vinte e cinco) horas. 

 3.      Todavia, as servidoras afirmam que sua jornada de trabalho é caracterizada como 

jornada especial instituída por lei específica, diferenciando-se da jornada reduzida 

requerida pelo próprio servidor e que ocasiona a redução proporcional do auxílio-

alimentação, razão pela qual a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas submeteu o 

assunto à Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte, que, por sua vez, opinou pela 

manifestação deste Órgão Central do SIPEC. 

 4.      Inicialmente, cumpre destacar que a presente consulta não atendeu às disposições 

contidas nos art. 9º, 10 e 11 da Orientação Normativa nº 7, de 2012[1]. Ademais, as 

orientações previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da ON nº 07, de 2012, deverão ser rigorosamente 
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observadas pelos órgãos setoriais e seccionais no momento da formulação das consultas a 

serem submetidas ao Órgão Central do SIPEC.   

 5.       Todavia, com o fito de auxiliar o órgão consulente, cumpre-nos destacar que este 

Órgão Central do SIPEC já se manifestou por meio da Nota Técnica nº 

264/2011/DENOP/SRH/MP, no sentido de que os servidores cujos cargos estejam 

submetidos a jornada de trabalho reduzida, inferior a trinta horas semanais, por força de 

legislação específica, devem perceber o auxílio-alimentação no mesmo valor que é devido 

aos servidores que desempenham as atividades do cargo público com jornada de trabalho 

de trinta e quarenta horas semanais, ou seja, em valor integral. 

 6.      Ressalte-se que o referido entendimento foi revigorado por intermédio da Nota 

Técnica Consolidada nº 1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP[2].   

 7.       Isto posto, considerando que a matéria em questão já se encontra devidamente 

delineada no campo de aplicação das normas, sugere-se o encaminhamento dos autos à 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério do Esporte, órgão setorial 

consulente, ressaltando o não atendimento aos arts. 9º, 10 e 11 da Orientação Normativa 

SEGEP nº 7, de 2012, esclarecendo que o retorno dos autos a esta SEGEP somente poderá 

ocorrer com a estrita observância das prescrições estabelecidas na ON nº 7, sob pena de 

sua restituição ao órgão. 

À deliberação da Senhora Coordenadora-Geral. 

PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS            CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA 
        Técnica da DILAF                                         Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens  

                                                                                        Licenças e Afastamentos-Substituta 

De acordo. À deliberação do Senhor Diretor. 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’AVILA 
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

  

Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério 

do Esporte, na forma proposta. 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 
Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 
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[1] Art. 9º O órgão central somente manifestar-se-á: 

(...) 

II - após o pronunciamento do órgão seccional ou correlato e do respectivo setorial do SIPEC, 

nos casos relacionados à aplicação da legislação de recursos humanos aos servidores da 

administração das autarquias, inclusive as em regime especial, das fundações públicas e das 

empresas públicas dependentes. 
Parágrafo único. Não serão objeto de análise e manifestação por parte do órgão central, devendo 

ser reencaminhados ao respectivo órgão setorial, seccional ou correlato os processos ou 

documentos que: 

I- não atendam aos requisitos previstos neste capítulo; 

II- sejam dirigidos ao órgão central diretamente por servidor; ou 

III- sejam encaminhados pelo órgão setorial com pronunciamento de mérito, mas sem suscitar 

dúvidas fundamentadas quanto à legislação de pessoal civil. 

(...) 

Art.10. O pronunciamento do órgão setorial a que se referem os incisos I e II do caput do art. 9º 

deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

I - descrição do objeto da consulta; 

II - dispositivo(s) legal(is) aplicável(is) ao caso; 

III - entendimento do órgão sobre a aplicação do(s) dispositivo(s) legal(is) ao caso objeto de 

análise; 

IV – conclusão do órgão setorial, seccional e/ou correlato acerca do teor da consulta; e 

V – explicitação, de forma clara e objetiva, da dúvida a ser dirimida pelo órgão central. 

Parágrafo único. Os órgãos seccionais ou correlatos, após análise de mérito, deverão submeter suas 

dúvidas quanto à aplicação da legislação de pessoal civil aos órgãos setoriais aos quais se 

vinculam. 

Art.11. A decisão sobre a necessidade de se consultar o órgão central é privativa dos órgãos 

setoriais. 

Parágrafo único. Considerar-se-á manifestação do órgão setorial, seccional e/ou correlato 

aquela em que houver pronunciamento acerca de todos os aspectos processuais e meritórios 

incidentes nos autos, conforme a legislação aplicável à matéria, concluindo, ao final, por uma 

solução relativa ao caso, observados os requisitos previstos no art. 10. 

  

[2] O pagamento do auxílio-alimentação ao servidor com jornada de trabalho inferior a 40 

(quarenta) horas semanais será pago da seguinte forma: 

a) Os servidores cujos cargos se submetem à jornada de trabalho reduzida, inferior a 40 horas 

semanais, em razão das peculiaridades do cargo, conforme determinação em lei específica, 

perceberão o auxílio-alimentação em seu valor integral. 

b) o servidor ocupante de cargo cuja jornada de trabalho semanal seja de 40 horas, e que tenha 

solicitado sua redução, conforme disposto no art. 5º da Medida Provisória nº 2.174-28, de 2001, 

perceberá o auxílio-alimentação de forma proporcional à jornada reduzida.   
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