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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1.  A extinta Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda,  

por intermédio do Despacho, datado de 13 de julho de 2010 ( fls. 195), encaminhou o presente 

processo, de interesse do servidor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que solicita, em grau de 

recurso administrativo, reconsideração do entendimento esposado na Nota Técnica nº 

878/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, do extinto Departamento de Normas e Procedimentos 

Judiciais – DENOP, que se manifestou desfavoravelmente quanto à possibilidade de concessão 

da ajuda de custo a servidor removido a pedido, que participou, por livre escolha, de concurso de 

remoção.  

 
ANÁLISE 

 
2.  Primeiramente, cumpre-nos relatar o que se segue. 

 

3.  De acordo com os autos, o interessado participou de processo seletivo interno,  

publicado pela Portaria Interministerial nº Portaria nº 317, de 06 de maio de 2004 (fls. 17), 

republicada no Boletim de Pessoal nº 20, de 14.05.2004 (fls. 18), tendo-lhe sido concedido o 

exercício provisório, sem ônus para Administração, no seu cargo efetivo na Procuradoria da 

Fazenda Nacional em Brasília-DF, a partir da data de sua apresentação, em decorrência do 

resultado do concurso de remoção citado.  

4.  A extinta Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das 

Celso Colacci
Realce

Celso Colacci
Realce
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Normas - COGES ao analisar o caso, por meio do Despacho, datado de 08 de maio de 2008,    

assim se manifestou: 

 

 
9. Por conseguinte, como se observa das informações extraídas dos auto, o servidor era 
lotado no estado de Minas Gerais e, quando do surgimento de vaga compatível com sua 
categoria em outra localidade, requereu sua remoção. Concluímos então, que o 
interessado não fará jus à indenização, pois, como consta na Portaria nº 801, fls. 37, a sua 
remoção se deu a pedido e não a “ex oficio”. Ou seja, houve o pedido e interesse do 
servidor, que foram atendidos a critério da Administração. A propósito, ressaltamos que a 
Portaria nº 317, de 6 de maio de 2004, fls. 18, apenas concedeu o exercício provisório ao 
postulante, motivo pelo qual não poderia ser usada para a concessão de ajuda de custo, 
pois contraria o disposto no art. 1º supratranscrito. 

 

 

5.  Como se pode observar do transcrito acima, por opção, o servidor, de livre e 

espontânea vontade, requereu sua remoção para outra localidade, o que foi possibilitado pela 

Administração. Todavia, não se fez presente o critério “ex officio” , fator determinante para a 

concessão da ajuda de custo.  

 

6.   Num segundo momento, o servidor interpôs um novo requerimento solicitando a 

concessão de diárias, do dia 06 de maio a 19 de outubro de 2004 (datas das Portarias: fls. 17/18 e 

37), alegando considerar como “Ato de Império”, a sua lotação provisória em Brasília-DF, 

praticado pela Administração Pública, em virtude do concurso de remoção (fls. 141/143).  

 

7.   Instado a se manifestar, o extinto Departamento de Normas e Procedimentos 

Judiciais – DENOP, por intermédio da Nota Técnica nº 878/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, 

datada de 31 de dezembro de 2009 (fls. 180/181), se pronunciou nos seguintes termos: 

 
 

4. Sobre o pedido do pagamento de diárias, cabe transcrever o art. 58 da Lei nº 
8.112/90, in verbis: 

 

Art. 58.  O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 
transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a 
passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária 
com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. 

 

5. Todavia, ressaltamos que o Sr. XXXXXXXXXXXXX, de acordo com a Portaria 
nº 317, de fls. 18, foi para a Procuradoria da Fazenda Nacional no Distrito Federal, para 
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exercer provisoriamente as funções do seu cargo efetivo, “em face da definitividade, para 
o concorrente, do resultado do concurso de remoção”. A referida Portaria informou ainda, 
em seu art. 2º, que o exercício provisório dar-se-ia sem ônus para a Administração. 
 

6.  Assim, como o servidor afastou-se tendo em vista o pedido de remoção e não em 
caráter eventual ou transitório, entendemos que não é devido o pagamento de diárias 
nesse caso. 

 

 
 

8.  Do que se extrai, o exercício provisório em questão, ocorreu em decorrência de 

concurso de remoção interna, e por isso não enseja a concessão de diárias, visto que tal 

indenização somente é devida ao servidor que se deslocar, em caráter eventual e transitório, a 

outro ponto do território nacional ou para o exterior, em vista da necessidade do serviço, o que 

não se amolda ao caso destes autos.   

 

9.   Irresignado, o requerente impetrou novamente recurso administrativo, no qual fez 

juntar julgados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que por intermédio do Agravo 

Regimental, na suspensão da segurança nº 2008.01.00.043409-6, e da Turma Nacional de 

Uniformização da jurisprudência dos juizados federais (Incidente nº 2004.72.51.000512-4), 

reconheceram o direito à indenização de ajuda de custo aos Procuradores da Fazenda Nacional 

(fls. 08/11).  

 

10.  Registre-se, por oportuno, que as decisões judiciais supracitadas somente 

produziram efeitos entre as partes, logo, não poderão ser estendidas administrativamente a outros 

servidores públicos federais. 

 

11.     No que se refere ao último requerimento do Sr. XXXXXXXXXXXXX, inserto às 

fls. 184/193, no qual fez juntar mais documentação atrelada ao seu pedido, observa-se que esse 

material não trouxe novas informações que pudessem alterar o entendimento quanto à 

possibilidade de concessão da ajuda de custo a servidor removido a pedido, que optou por 

participar de concurso de remoção. 

 

 

12.  A respeito do assunto, cumpre-nos esclarecer que esta Secretaria de Gestão 
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Pública já se manifestou em caso análogo, por meio da Nota Informativa nº 

28/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (cópia anexa), na qual firmou entendimento pela 

impossibilidade da concessão pleiteada. 

 

13.  Com relação à interposição de Recursos Administrativos, cumpre-nos destacar o 

que estabelece o art. 56, da Lei nº 9.784, de 1999, vejamos:  

 
 
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de 
mérito. 

§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. 

§ 3o  Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula 
vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, 
explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da 
aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 
11.417, de 2006). 

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias 
administrativas, salvo disposição legal diversa. 

 

 
14.  Importar destacar, que esta Coordenação-Geral já se manifestou acerca do pleito 

do requerente, conforme Despacho s/nº constante às fls 135/137, e Nota Técnica nº 

878/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, às fls 180/181. Desta feita, foram observadas as 

disposições dos arts. 56 e 57 da Lei nº 9.784/1999, podendo assunto ser exaurido 

administrativamente. 

 
CONCLUSÃO 

 

15.  Posto isto, a remoção não ocorreu no interesse da administração, mas sim a pedido 

servidor, portanto inexiste qualquer ato de império por parte da Administração no sentido de 

deslocar o requerente do seu local de origem. Logo, conclui-se pela impossibilidade de 

ressarcimento das indenizações pretendidas nos autos. 

 

 

16.  Diante disso, a presente Nota Técnica será submetida à apreciação da Senhora 

Celso Colacci
Realce
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Secretária de Gestão Pública deste Ministério, e em havendo a concordância daquela autoridade, 

na instância administrativa o assunto estará exaurido, em observância ao disposto nos arts. 56 e 

57 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

17.  Com estes esclarecimentos, sugere-se a restituição do presente processo à 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda, para conhecimento e demais 

providências.   

 
À consideração superior. 

Brasília, 27 de  agosto  de 2012.  
 
 
 

DAVID FALCÃO PIMENTEL 
Mat 0659825 

             MÁRCIA ALVES DE ASSIS 
Chefe de Divisão 

 
De acordo. À consideração superior.   

Brasília, 27 de agosto  de 2012. 
 
 
 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Elaboração, Consolidação e Orientação das Normas 

 
De acordo. À apreciação da Senhora Secretária de Gestão Pública. 

 
Brasília, 28 de agosto  de 2012. 

 
 
 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 
Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos 

 Judiciais de Pessoal-Substituto 
 

Aprovo. Restitua-se à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da 
Fazenda, na forma proposta. 

Brasília,  29 de  agosto  de 2012. 
 
 
 

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 
Secretária de Gestão Pública 


