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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF

www.cnj.jus.br
 

DECISÃO

 
 
 
Vistos.
 
 
 
A Diretoria-Geral do CNJ, em despacho subscrito pelo eminente Dr. JOHANESS ECK,

expôs e sugeriu o que se segue (0802965):
 

À Secretaria-Geral
 
1. Cuida-se de processo administrativo instaurado para expedição de
ofícios aos tribunais brasileiros, ao Conselho da Justiça Federal e ao
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para o encaminhamento do
Documento n. 0478/2018-TCU/SELOG, expedido pela Secretaria de
Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da
União, que versa sobre a aplicação da Lei n. 13.467/2017 e da Medida
Provisória n. 808/2017, bem como orientações sobre a aplicabilidade da
reforma trabalhista, elaboradas pela Secretaria de Controle Interno deste
Conselho.
2. Em síntese, após o recebimento dos documentos acima mencionados, o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região encaminhou consulta a este
Conselho acerca da possibilidade de reexame, pela então Secretaria de
Controle Interno do CNJ, mediante prévia oitiva da Assessoria Jurídica
deste órgão, da orientação referente a exclusão de benefícios presentes em
convenções coletivas de trabalho, na hipótese de não se referirem a
matéria trabalhista ou na hipótese de estabelecerem benefícios não
previstos em lei. Na citada consulta, o TRF1 informou sobre a existência
de entendimento jurídico da Assessoria Jurídica daquele Tribunal,
manifestado por ocasião de análise quanto à exclusão do benefício
auxílio-funeral, em sentido contrário ao constante da orientação da
SCI/CNJ e encaminhou cópia do Parecer Jurídico que originou a consulta
(documentos 0550481 e 0550484).
3. Conforme se extrai do Despacho SG 0545758, os autos foram
encaminhados, por solicitação, à Secretaria de Auditoria que, em análise
da consulta apresentada pelo TRF1, manifestou-se por meio do Parecer
SAU 0550512, ratificado pelo Despacho SAU 0551150, em que se
concluiu não ser possível a manutenção do item auxílio-funeral nas
planilhas de custos e formação de preços dos contratos administrativos,
ainda que o citado item e outros sejam contratados em única apólice de
seguro, salvo previsão de concessão do mencionado benefício em lei
específica.



16/06/2020 webmail.tjmt.jus.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=22166&part=3

webmail.tjmt.jus.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=22166&part=3 2/4

4. Em seguida, por meio do Despacho SG 0569332, os autos foram
encaminhados à Assessoria Jurídica deste Conselho, para conhecimento e
ratificação do citado Parecer da Secretaria de Auditoria.
5. Após análise, a Assessoria Jurídica exarou o Parecer AJU 0576834, no
qual divergiu do entendimento esposado pela Secretaria de Auditoria,
alinhando-se ao entendimento manifestado pela Assessoria Jurídica do
TRF1, conforme conclusão parcialmente transcrita:
'24. Entende-se que o benefício aqui examinado não se enquadra em
categoria vedada daquelas obrigações que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, razão pela qual é juridicamente
possível o seu pagamento pela Administração, caso previsto na planilha
de custos e formação de preços da contratação e diante de cláusula
expressa em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Como
bem colocado no Parecer da ASJUR, a própria IN/Seges/MP 5/2017, em
seu Anexo I, traz a seguinte definição de Benefícios Mensais e Diários:
“benefícios concedidos ao empregado, estabelecidos em legislação,
Acordo ou Convenção Coletiva, tais como os relativos a transporte,
auxílio-alimentação, assistência médica e familiar, seguro de vida,
invalidez, funeral, dentre outros” (grifei), evidenciando que esses
benefícios expressamente indicados não são excepcionais, mas, sim,
comuns.
25. Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta-se de acordo
com o posicionamento levantado pela Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral do TRF1ª (arquivo SEI 0550484), pela possibilidade de concessão
ou manutenção do benefício de auxílio/assistência funeral para aqueles
casos nos quais a categoria de trabalhadores esteja regida por previsão
expressa em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com
previsão nos respectivos contratos administrativos...'
6. A AJU sugeriu, ainda, caso fosse o entendimento desta Diretoria-Geral,
o levantamento pela Secretaria de Administração das exclusões do
benefício auxílio-funeral já realizadas com base na determinação do
Controle Interno do CNJ, para que o benefício seja reinserido aos
contratos administrativos vigentes, desde que previsto em acordos ou
convenções coletivas. Para os contratos já extintos, sugeriu que a
reinserção poderia ocorrer por reconhecimento de dívida pela
Administração. Por fim, submeteu a matéria à apreciação desta Diretoria,
com sugestão de vistas do presente processo ao Senhor Secretário de
Auditoria, e posterior encaminhamento ao Senhor Secretário-Geral para
adoção das providências que entender pertinentes.
7. Assim, considerando a manifestação da AJU e diante da divergência
entre os posicionamentos manifestados pela SAU e pela AJU, por meio do
Despacho DG 0678522, encaminhou-se, novamente, os autos à Secretaria
de Auditoria para ciência e manifestação que entendesse cabível.
8. Em resposta, a Secretaria de Auditoria manifestou-se no sentido de que
os serviços de consultoria prestados por aquela unidade são atividades de
aconselhamento realizados a partir da solicitação específica dos gestores
públicos e não objetivam firmar entendimento jurídico acerca de leis ou
regulamentos, tampouco vincular decisões em casos específicos.
Esclareceu que a atividade de afirmar o melhor entendimento jurídico,
emitir parecer jurídico, realizar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais,
de modo a orientar a Alta Administração, cabe, tão somente, à Assessoria
Jurídica e que, em relação à matéria em discussão, não cabe àquela
Secretaria discordar do parecer emitido pelo órgão especializado em
análise de caráter técnico-jurídica.
9. Após, retornaram os autos a esta Diretoria-Geral.
10. Ante o exposto, tendo em vista que a consulta formulada pelo TRF 1ª
Região acerca do reexame das orientações sobre a aplicabilidade da
reforma trabalhista foi encaminhada à Secretaria-Geral, esta Diretoria-
Geral sugere que seja adotado o posicionamento esposado pela
Assessoria Jurídica, no Parecer AJU 0576834, no sentido de que é
possível o pagamento do benefício auxílio-funeral pela Administração,
caso esteja previsto na planilha de custos e formação de preços da
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contratação e diante de cláusula expressa em acordo coletivo ou
convenção coletiva de trabalho. No entanto, por se tratar de nova
interpretação pela Administração, com base no inciso XIII do art. 2º
da Lei nº 9.784/99, sugere-se que o novo entendimento opere efeitos
prospectivos, passando a valer da decisão que acatar tal
posicionamento em diante. Caso este entendimento venha a ser
acatado por essa Secretaria, sugere-se a atualização das orientações
sobre a reforma trabalhista e a expedição de ofício aos Tribunais para
conhecimento. Além disso, caso seja adotado o posicionamento aqui
sugerido, os autos também deverão ser encaminhados à Secretaria de
Administração para as providências cabíveis em relação aos contratos
administrativos firmados pelo CNJ.

 
Sendo esse o contexto, passo a examinar a sugestão formulada no Despacho DG

0802965 e, ao fazê-lo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte à manifestação do
eminente Diretor-Geral do Conselho Nacional de Justiça.

 
Em face das razões expostas, ratifico a decisão da Diretoria-Geral, esclarecendo que o

auxílio-funeral poderá vir a ser pago pela Administração Pública, desde que, cumulativamente: a) esteja o
benefício previsto na planilha de custos e formação de preços da contratação e diante de cláusula expressa
em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, nos termos do Parecer AJU 0576834;
b) o benefício seja pago de forma ordinária a todos os integrantes da categoria e não somente àqueles que
prestarem serviços à Administração Pública; e c) estiverem atendidas as demais exigências previstas na
legislação que rege as licitações e contratos públicos.

 
Em consequência, determino:
 
a) A expedição de ofício para todos os Tribunais Brasileiros para conhecimento,

encaminhando-se, inclusive, cópia do Parecer AJU 0576834;
 
b) O encaminhamento dos autos à Secretaria de Administração para ciência e

providências cabíveis quanto aos contratos administrativos firmados pelo CNJ.
 
Tal entendimento passará a vigorar a partir da presente decisão.
 
Brasília, 08 de junho de 2020.
 

 

Desembargador CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
Secretário-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VIEIRA VON ADAMEK, SECRETÁRIO
GERAL - SECRETARIA-GERAL, em 09/06/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código verificador
0894874 e o código CRC C0130089.

https://www.cnj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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