
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

Sr. Diretor,

MILENA VINHAS DA SILVA, analista judiciária, área judiciária, matrícula BA2000356, requer
pagamento de ajuda de custo, retroativo a sua remoção, da Seção Judiciária do Distrito Federal para a
Subseção Judiciária de Feira de Santana, mediante ATO PRESI/SECRE 1.065, DE 05/07/2011. Alega que
o ato concessivo ocorreu antes da publicação da Medida Provisória n° 632, de 24/12/2013, publicada no
D.O.U em 26/12/2013, solicitando a análise do pleito de acordo com o princípio de tempus regit actum.
(3330873)

É o relatório.

 

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA SOBRE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS COM
TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO PARA REMOÇÃO A PEDIDO

 

Dos arts. 51 a  54 da Lei nº 8.112, de 11/12/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97,
transcreve-se:

        Art. 51.  Constituem indenizações ao servidor:

        I - ajuda de custo;

        III - transporte;(...)      

Art.  53.   A ajuda de custo  destina-se a  compensar  as  despesas  de  instalação do servidor  que,  no
interesse  do  serviço,  passar  a  ter  exercício  em nova  sede,  com mudança de  domicílio  em caráter
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou
companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

        § 1o  Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família,
compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

        § 2o  À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte
para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

§ 3o  Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II  e III  do
parágrafo único do art. 36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

        Art. 54.  A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em
regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.

(...)

Art. 110.  O direito de requerer prescreve:

        I  -  em 5  (cinco)  anos,  quanto  aos  atos  de  demissão  e  de  cassação  de  aposentadoria  ou
disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

        II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.

        Parágrafo único.  O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou
da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.
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Segundo art. 98, § 2º, da Resolução nº 4/2008 do Conselho da Justiça Federal, à época da remoção em
questão, o pedido de concessão de ajuda de custo deverá ser instruído com documentos que comprovem
a efetiva mudança.

Art. 96. O magistrado ou o servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede,
com efetiva mudança de domicílio, fará jus à ajuda de custo para compensar as despesas de instalação,
vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, caso o cônjuge ou companheiro, também
magistrado ou servidor, venha a ter exercício na mesma sede. (...)
§  2º  Além do  pagamento  da  ajuda  de  custo,  correm por  conta  da  Administração  as  despesas  de
transporte  do  magistrado  ou  servidor  e  de  sua  família,  compreendendo  passagem,  mobiliário  e
bagagem.(...)
§ 4º O transporte do magistrado ou do servidor e de seus dependentes será concedido preferencialmente
por via aérea.
§ 5º As despesas decorrentes de transporte de mobiliário e bagagem serão diretamente custeadas pela
Administração, sujeitas às normas gerais da despesa, inclusive processo licitatório, se necessário.
 

Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de:
I – remoção de ofício;
II – redistribuição; e
III – cessão para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada com mudança de sede.
Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção por interesse público ou
promoção, quando esta implicar mudança de domicílio.

 

Art. 98. A ajuda de custo será calculada com base na remuneração devida ao magistrado ou servidor no
mês em que ocorrer o deslocamento para a nova sede, em virtude de remoção, permuta entre juízes,
promoção, redistribuição ou cessão no âmbito do Poder Judiciário da União, e não poderá exceder à
importância correspondente a três meses de remuneração, observado o seguinte:
I – uma remuneração para o beneficiário que possua até um dependente;
II – duas remunerações, quando, além do beneficiário, houver dois dependentes; e
III – três remunerações, quando, além do beneficiário, houver três ou mais dependentes.
§ 1º A ajuda de custo será paga pelo órgão ou entidade beneficiado pelo deslocamento, no momento da
mudança e no retorno de ofício.
§ 2º O pedido de concessão de ajuda de custo deverá ser instruído com documentos que comprovem a
efetiva mudança.

Ainda a mesma Resolução, embora assegure a percepção da indenização no rol do art. 97, estabelece os
casos de não-recebimento da ajuda de custo, porém, não restringe expressamente  o pagamento em
casos de remoção a pedido, como consta:

Art. 101. Não se concederá ajuda de custo:
I  – ao magistrado ou ao servidor  que, em objeto de serviço,  deslocar-se transitoriamente da sede,
mesmo que por período superior a 30 (trinta) dias;
II – ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo; e
III  – àquele que já tenha recebido vantagem idêntica a esse título,  no período de 12 (doze)  meses
imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de retorno de ofício de que trata o § 1º do art. 98 desta
Resolução.

Sobre o mesmo, a Resolução PRESI nº 24/2014, de 05/12/2014, do TRF1, trouxe o detalhamento do
tema:

Art. 4º. Não se concederá ajuda de custo:(...)
III  – ao magistrado ou servidor que já tenha recebido vantagem idêntica a esse título, em razão de
deslocamento ocorrido no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de
retorno de ofício à origem; (...)
VI  – ao servidor  que, a pedido, deslocar-se para outra localidade, independentemente do interesse
público, nas seguintes situações:

a) remoção, a pedido;(...)
§  1º Excetua-se  da vedação contida no inciso III  do presente artigo o  pagamento de passagens e
transporte de bagagem.

(...)

Art. 12. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados do primeiro dia de trânsito, magistrado ou servidor
deverá comprovar a efetiva mudança, própria e de seus dependentes, individualmente considerados,
observado o disposto no inciso III do art. 10 desta Resolução.
Parágrafo  único.  São  aptos  à  comprovação  da  efetiva mudança  própria  e  dos  dependentes  que
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acompanharem o magistrado ou servidor os documentos abaixo relacionados, sem prejuízo de outros
assemelhados:
I – bilhetes de passagens aéreas, terrestres ou fluviais utilizados pelo magistrado ou servidor e seus
respectivos dependentes, individualmente considerados;
II – faturas de água, luz ou telefone ou cópia de contrato de locação de imóvel no novo domicílio ou,
ainda, cópia de documento que comprove a propriedade de bem imóvel, como escritura, promessa de
compra e venda ou cessão de direitos, nas localidades de origem e de destino; e
III – comprovantes de matrícula em instituição de ensino na nova sede para os dependentes.

(...)

Encontra-se óbice quanto ao pagamento de ajuda de custo para casos de remoção previstas dos incisos II
e III do parágrafo único do art. 36 da Lei nº 8112/90, acrescida ao art. 53, a partir da Medida Provisória
n° 632, de 24/12/2013, publicada no D.O.U em 26/12/2013, que acrescentou, in verbis:

Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com
ou sem mudança de sede. (...)

III -  a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (Incluído pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)

       a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer
dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  que  foi  deslocado  no
interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

        b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas
e  conste  do  seu  assentamento  funcional,  condicionada  à  comprovação  por  junta  médica  oficial;
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

        c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for
superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que
aqueles estejam lotados.(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

(...)

Art.  53.   A ajuda de custo  destina-se a  compensar  as  despesas  de  instalação do servidor  que,  no
interesse  do  serviço,  passar  a  ter  exercício  em nova  sede,  com mudança de  domicílio  em caráter
permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou
companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

       § 3o  Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do
parágrafo único do art. 36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

 

MANIFESTAÇÃO DA SELEP: Proponho o INDEFERIMENTO da ajuda de custo, para a servidora
MILENA VINHAS DA SILVA, analista judiciária, área judiciária, matrícula BA20003569, no caso de
remoção a pedido, art. 36, III, Lei n° 8.112/90. A requerente solicitou a indenização em decorrência de
sua remoção. Contudo, o ato concessivo fora expedido em 05/07/2011 (3331454) e o requerimento
datado de 19/12/2016, portanto, fora do prazo prescricional de 5 anos, estabelecido no art. 110 da Lei
n° 8.112/90, que seria de 06/07/2011 a 05/07/2016. 

 

A superior consideração.

 

SERVIDORA DA SELEP

 

DECISÃO DO NUCRE: Ante o exposto. De acordo. INDEFIRO o ressarcimento da ajuda de custo,
para  a  servidora  MILENA  VINHAS  DA  SILVA,  analista  judiciária,  área  judiciária,  matrícula
BA20003569, no caso de remoção a pedido, art. 36, III, Lei n° 8.112/90, haja vista a intempestividade
do  requerimento,  tendo  ultrapassado  o  prazo  prescricional  de  5  anos, que  seria  até  05/07/2016,
conforme art. 110 da Lei n° 8.112/90. 

 
DIRETOR DO NUCRE
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Documento assinado eletronicamente por Helga dos Humildes Almeida, Analista Judiciário, em
12/01/2017, às 15:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabrício Vampré de Oliveira Côrtes, Diretor(a) de
Núcleo em exercício, em 13/01/2017, às 14:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3422376 e o código CRC ACD58036.
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