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Classificação da Despesa de Pessoal - Servidor Falecido

A  Secretaria  da  Controladoria

Geral  do  Estado  –  SCGE,  através  da

Diretoria  de  Orientação  ao  Gestor  e

Informações  Estratégicas  (DOGI)  –

Coordenadoria  de Orientação (COR),  no

exercício  de  sua  função,  vem  por  meio

deste boletim esclarecer questionamentos

sobre  a  classificação  da  despesa

pertinente ao servidor falecido. 

A  natureza  da  despesa  dos

pagamentos efetuados a servidor falecido

é igual  ao  servidor  vivo,  tanto  quanto  à

classificação,  quanto  às  retenções

tributárias.

O recebimento da remuneração é

fruto  do  trabalho  que  foi  prestado  pelo

servidor.  Desta  forma,  o  fato  dele  ter

falecido não muda a natureza do direito,

apenas  os  valores  a  serem  recebidos

serão transmitidos aos seus sucessores.

Portanto,  não  existe  diferenciação  na

legislação para estes casos. 

Essa igualdade também se reflete

quanto à classificação orçamentária, que

é  perfeitamente  aplicável  aos  servidores

falecidos, vejamos alguns exemplos:

 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários

– Pessoal Civil; 

 3.1.90.11.43  –  13º  Salário  -  Pessoal

Civil;

 3.1.90.11.45  -  Abono  1/3  de  Férias  -

Pessoal Civil, etc.

Em  relação  às  verbas

indenizatórias,  ou  seja,  direitos  não

gozados  pelo  servidor,  salientamos  que

não há retenção de imposto de renda e

contribuição  previdênciária.  No  Parecer

PGFN/CRJ/nº  1905/2004  constam

citações de diversas Súmulas sobre este

tema, as quais destacamos: 

“TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA.

NÃO-INCIDÊNCIA.  VERBAS  INDENIZA-

TÓRIAS.  FÉRIAS  E  LICENÇA-PRÊMIO

NÃO  GOZADAS.  DISPENSA

INCENTIVADA.  1.  As  verbas  rescisórias

percebidas  a  título  de  férias  e  licença-

prêmio  não  gozadas,  bem  como  pela

dispensa incentivada, não estão sujeitas à

incidência  do  Imposto  de  Renda.

Aplicação das Súmulas 125, 136 e 215

do STJ. 2. O fato de as férias-prêmio não

terem  sido  usufruídas  por  opção  do

servidor,  não  lhes  retira  o  caráter

indenizatório, razão pela qual não incide,



sobre  elas,  o  imposto  de  renda.

(Precedentes)  3.  No  mesmo  sentido,  a

incidência do Enunciado 136 da Corte não

depende da comprovação da necessidade

de serviço, porquanto o não-usufruto de tal

benefício  estabelece  uma  presunção  em

favor do empregado. 4. Agravo regimental

a que se nega provimento.” (STJ, AGA nº

468683/MG, Primeira Turma, rel. Min. Luiz

Fux, DJ 29/09/2003, p. 152). " grifo nosso

Demais orientações que se façam

necessárias, a Diretoria de Orientação ao

Gestor  e  Informações  Estratégicas  –

Coordenadoria de Orientação, coloca-se à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br.


