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Excelentíssimo Senhor 
Ministro Luiz Fux  
Supremo Tribunal Federal 
Brasília – DF 

 
 
 
Ementa: Administrativo. Servidor público. Atualização do valor do 
auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar. Corrosão inflacionária.  
 
 
 
 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO 
DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF, entidade de representação 
sindical, CNPJ nº 26.446.781/0001-36, com sede em Brasília - DF, edifício Brasília 
Trade Center, SCN Quadra 01 Bloco C Sala 201 à 208, representado por seu 
Coordenador-Geral, com suporte no artigo 8º, III, da Constituição da República, 
apresenta REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, conforme os fatos e fundamentos que 
seguem: 

 
1. DA LEGITIMIDADE 

 
O SINDJUS/DF, que congrega os servidores públicos do Poder 

Judiciário e Ministério Público da União no Distrito Federal, Justiça Federal e Eleitoral 
do Acre e Rondônia e Justiça Federal de Roraima, pretende obter a correção dos 
valores do auxílio alimentação e auxílio pré-escolar percebidos pelos servidores do 
Poder Judiciário da União, porquanto o valor atualmente praticado está defasado pela 
corrosão inflacionária. No caso do auxílio-alimentação, inclusive, o atual valor está 
inferior ao praticado na maioria dos Tribunais de Justiça Estaduais. 

 
Trata-se, portanto, de interesse coletivo da categoria representada 

pelo sindicato, o que o legitima ao pedido administrativo, conforme autoriza a 
Constituição da República nos termos do inciso III do artigo 8º, que lhe atribui “a defesa 
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas”.1 

 
Ademais, o Estatuto da entidade, devidamente registrado junto ao 

órgão ministerial competente, mais especificamente em seu art. 2º, parágrafo primeiro, 
inciso I,  atribui a responsabilidade civil ao Sindicato para “defender os direitos e 
interesses coletivos e/ou individuais e representar a categoria no âmbito administrativo, 
judicial e extrajudicial e perante as autoridades administrativas e judiciárias dos Poderes 
Judiciário, Legislativo e Executivo...” 

 
 

 
1 Também é assim nos termos do artigo 240 da Lei 8.112, de 1990, que, expressamente, assegura ao servidor público 

a livre associação sindical e o direito, entre outros, “de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto 
processual”. Regra esta que é reforçada pelo disposto no artigo 9º, III, da Lei 9.784, de 1999, que legitima como 
interessado no processo administrativo “as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos”. 
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2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
Em 1º de junho de 2018, por intermédio da Portaria Conjunta 

CNJ/TSE/STJ/CJF/TST/CSJT/STM/TJDFT nº 1/2018, e em 20 de fevereiro e 7 de março 
de 2018, pelas Portarias PGR/MPU nº. 12 e 14, que dispuseram sobre os valores per 
capita do auxílio alimentação e da assistência pré-escolar no âmbito do Poder Judiciário 
Federal e Ministério Público da União, foram reajustados passando a ser de R$ 910,08 
(novecentos e dez reais e oito centavos) o valor do auxílio alimentação, e de R$ 719,62 
(setecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) o valor da assistência pré-
escolar. 

 
Ocorre que esses valores estão defasados em relação à inflação do 

período, não tendo sido realizado nenhum reajuste desde então. Tal situação levou o 
benefício a se tornar, consideravelmente, de menor eficácia em relação ao pretendido 
originalmente, uma vez que o servidor não mais dispõe do poder de compra verificado 
outrora quando da implantação do Auxílio-Alimentação e tampouco em relação à 
assistência pré-escolar. 

 
No caso específico dos servidores representados pelo SINDJUS/DF, 

a defasagem do valor do auxílio-alimentação é ainda destacada ao se comparar com o 
percebido e vigente na maioria dos Tribunais do Judiciário Estadual. 

 
Assim, o requerente adota este expediente para que sejam corrigidos 

os valores do auxílio alimentação e auxílio pré-escolar praticados pelos órgãos do Poder 
Judiciário da União e do MPU. 

 
 

3. DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A REPOSIÇÃO INFLACIONARIA 
 
A necessidade de atualização permanente e periódica dos valores do 

auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar decorre da sua natureza jurídica, porque se 
cuida de prestação indenizatória endereçada ao custeio das despesas com alimentação 
e escolar dos filhos dos servidores, que sofre diretamente as influências da inflação. 

 
Esta é a dicção do artigo 22, § 1º, da Lei 8.460, de 1992, com a 

redação dada pela Lei 9.527, de 1997: 
 

Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do 
auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos 
federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional.  
§ 1º A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá 
caráter indenizatório.  
 
§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da 
Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação, 
mediante opção. (...) 
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No mesmo sentido é a redação do direito ao auxílio-creche, litteris: 
 
 

Lei nº 8.069/90 
Art. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
(...) 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco 
anos de idade; 

 
Com efeito, a atualização do valor dos benefícios em questão não 

representa acréscimo, mas apenas a recomposição do poder de compra da moeda 
desvalorizada, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois “a 
correção monetária não se constitui em um ‘plus’, senão em uma mera atualização da 
moeda, aviltada pela inflação, impondo-se como um imperativo da ordem jurídica, 
econômica e ética (…)” (RSTJ 74/387). 

 
Mais especificamente sobre a correção monetária do auxílio-

alimentação e a necessidade de manter seu valor atualizado, o TRF da 4ª Região 
proferiu decisão que serve de exemplo, conforme os seguintes trechos da ementa: 

 

“6. Os supostos valores superiores ao estipulado pelos referidos 
Ministérios nada mais são do que a correção monetária aplicada sobre 
os valores originariamente fixados. Não há qualquer ‘plus’.  
 
7. Não se pode abstrair a realidade inflacionária para manter imutável 
durante longo período o valor da alimentação.”2 

 
Essas circunstâncias embasam a correção do auxílio-alimentação e 

auxílio-creche, inclusive com periodicidade anual, como dispõe o artigo 37, X, da 
Constituição, acerca da revisão geral de remuneração.3 

 
Assim, evita-se que a diminuição dos valores reais do auxílio-

alimentação e auxílio pré-escolar atinja proporções irreparáveis. Além disso, dilui-se o 
impacto orçamentário da medida, pois pode ser programada, já que periódica. 

 
Por fim, cabe relembrar que a verba tem caráter indenizatório e a 

eventual inexistência de dotação orçamentária suficiente não impede a fixação do 
benefício no seu valor adequado, para que em seguida a administração adote as 
providências orçamentárias necessárias à viabilização dos pagamentos. 

 
 
 
 
 

 
2
 TRF da 4ª Região, AC 96.04.17315-4/PR, juíza Tânia Terezinha Cardoso Escobar, DJ 07/10/1998, p. 409. 

3 Constituição de República na redação dada pela Emenda Constitucional 19, de 1998: “Art. 37 (…)- a remuneração dos 

servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 
de índices;” 
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4. DAS JUSTIFICATIVAS PARA CORREÇÃO DO VALOR DO AUXILIO-
ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR 

 
Não obstante a fundamentação jurídica acima esposada, a correção 

dos valores pagos a título de auxílio-alimentação e auxílio-creche se justifica pelos 
seguintes motivos. 
 
4.1. Auxílio-Alimentação 
 
4.1.1. Do comparativo em relação aos índices da inflação 
 
O valor atualmente percebido pelos servidores do Judiciário Federal e do MPU a título 
de auxílio-alimentação é de R$ 910,08, conforme Portaria Conjunta 
CNJ/TSE/STJ/CJF/TST/CSJT/STM/TJDFT nº 1/2018 e Portaria PGR/MPU nº. 12. 
 
A inflação no período de 06/2018 a 10/2021, conforme IBGE 
(https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php), foi de 20,81%. 
 
A reposição inflacionária, portanto, aplicada ao auxílio-alimentação,  reajustará seu valor 
para R$ 1.099,49 (um mil, noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). 
 
4.1.2. Do comparativo com valores praticados por Tribunais de Justiça Estadual 
 
Conforme levantamento realizado por este SINDJUS/DF, o valor atualmente vigente do 
Vale-Alimentação para os servidores representados é um dos menores pagos, 
comparados aos principais Tribunais de Justiça Estaduais, Câmara dos Deputados, 
Senado Federal e TCU. 
 

ÓRGÃO 
 VALOR TOTAL DO AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO  

Categoria representada pelo 
SINDJUS/DF 

 R$                     910,08  

TJ AM  R$                  1.960,00  

TJ AP  R$                  1.496,64  

TJ RR  R$                  1.424,34  

TJ RN  R$                  1.400,00  

TJ SC  R$                  1.370,00  

TJ BA  R$                  1.300,00  

https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
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TJ MS  R$                  1.300,00  

ÓRGÃO 
 VALOR TOTAL DO AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO  

TJ GO  R$                  1.265,00  

TJ MG  R$                  1.200,00  

TJ MT  R$                  1.150,00  

TJ SE  R$                  1.103,00  

TJ CE  R$                  1.100,00  

TJ RO  R$                  1.100,00  

TJ RJ  R$                  1.056,00  

TJ SP  R$                  1.056,00  

TJ PR  R$                  1.054,00  

TJ MA  R$                  1.032,00  

TCU  R$                  1.011,04  

Câmara  R$                     982,29  

Senado  R$                     982,29  

 
A média dos valores recebidos nos órgãos supracitados é de R$ 1.217,13, ou seja, 
superior em 33,78% ao auxílio-alimentação recebido pela categoria representada pelo 
SINDJUS/DF. 
 
Com a reposição inflacionária de 20,81%, o novo valor de R$ 1.099,49 será inferior em, 
aproximadamente, 10,7% em relação à média recebida por servidores dos órgãos 
referenciais.  
 
Abaixo segue gráfico representativo dos valores em questão, como forma a demonstrar 
a justa medida requerida por este SINDJUS/DF. 
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Diante das justificativas apresentadas, esta entidade sindical requer, 
nos termos do art. 107, § 1º, II da CF4, o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores 
do Judiciário para R$ 1.099,49 (um mil, noventa e nove reais e quarenta e nove 
centavos), o qual representa o valor atualizado pelo índice do IPCA. 

 
 

4.2. Auxílio Pré-Escolar  
 
4.2.1. Do comparativo em relação aos índices da inflação 

 
O valor atualmente recebido pelos servidores do Judiciário Federal e MPU a título de 
auxílio pré-escolar é de R$ 719,62, conforme Portaria Conjunta 
CNJ/TSE/STJ/CJF/TST/CSJT/STM/TJDFT nº 1/2018 e Portaria PGR/MPU nº. 14. 
 
A inflação no período de 06/2018 a 10/2021, conforme IBGE 
(https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php), foi de 20,81%. 
 
A reposição inflacionária, portanto, aplicada ao benefício,  reajustará seu valor para R$ 
R$ 869,39 (oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos). 
 
 
 
 
 
 

 
4. DA CONCLUSÃO 

 
4 CF /88. Art. 107 - Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias (...) 
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: 
II - Para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que 
se refere a lei orçamentária. 

https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
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Ante o exposto, em favor dos servidores do Poder Judiciário 

representados pelo SINDJUS/DF, requer-se a atualização do auxílio-alimentação no 
valor de R$ 1.099,49 (um mil, noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), 
conforme explanado acima e do auxílio pré-escolar para R$ 869,39 (oitocentos e 
sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), adotando como fator de correção o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, vez que se trata de 
prestação indenizatória endereçada ao custeio das despesas dos servidores com 
alimentação e assistência pré-escolar, que sofre as influências diretas da inflação. 

 
Nestes termos, deferimento. 
 
        Brasília, 26 de novembro de 2021. 
 
 
 

                           
 

    JOSÉ RODRIGUES COSTA NETO 
                 Coordenador-Geral do Sindjus-DF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


