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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULARIPRESI 600- 3;}5 Brasília (DF), ~1 de julho de 2009. 

AssuNTO: Encaminha cópia do Ofício/SG/SRH N. 2009020325, de 20/07/2009 - CJF, bem como do 

relatório, voto e certidão de julgamento do Processo n. 2008.16.2534 (Pagamento de Ajuda de Custo). 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Encaminho a Vossas Excelências, cópia do Ofício/SG/SRH N. 

2009020325, de 20/07/2009, do Conselho da Justiça Federal - CJF, bem como do 

relatório, voto e certidão de julgamento do Processo n. 2008.16.2534, que trata de 

alteração dos critérios utilizados para o pagamento da ajuda de custo no âmbito do 

Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, com o fim de adequá-los 

ao disciplinado no art. 4º da Portaria n. 250, de 19.05.08 (redação original), do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Atenciosamente, 
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PODER JUDICIÁRIO 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

OFÍCIO/SG/SRH N. 2009020325 

Ao Senhor 
Silvio Ferreira 
Diretor-Geral do 
Tribunal Regional Federal da 1 a Região 
Brasília - DF 

Assunto: Pagamento de ajuda de custo 

Senhor Diretor-Geral, 

Brasília, 20 de julho de 2009. 

Dirijo-me a Vossa Senhoria para encaminhar cópia do relatório, voto 
e certidão de julgamento do Processo n. 2008.16.2534, que trata de alteração dos 
critérios utilizados para o pagamento da ajuda de custo no âmbito do Conselho e 
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, com o fim de adequá-los ao 
disciplinado no art. 4° da Portaria n. 250, de 19.05.08 (redação original), do 
Conselho Nacional de Justiça. 

Assim sendo, informo que em decorrência da mencionada decisão 
deverão ser revistos os pagamentos de ajuda de custo realizados no período de 
19.05.2008 a 02.06.2009, quando esteve em vigor a portaria do Conselho 
Nacional de Justiça, procedendo-se ao pagamento do valor de duas remunerações 
ao magistrado ou servidor com um dependente e de três remunerações para dois 
ou mais dependentes. 

A partir de 03.06.2009, data da publicação da Portaria CNJ n. 526, 
de 04.05.2009, que alterou o art. 4° da Portaria n. 250/2008, o pagamento da ajuda· 
de custo volta a ser realizado nos termos do disposto no art. 96 da Resolução n. 
04/2008, deste Conselho, ou seja, uma remuneração para o magistrado ou servidor 
que possua até um dependente, duas remunerações quando houver dois 
dependentes e três remunerações quando houver três ou mais dependentes . 

Atenciosamente, 
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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL- CJF 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2008/162534 

ASSUNTO : CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS OU 
MANUAL OPERACIONAL 
SOLICITA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 
N. 04 DE 14/03/08, PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO 

INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 48 REGIÃO - TRF 4a 
REGIÃO 

RELATÓRIO 

• 
A EXMA. MINISTRA ELIANA CALMON: -A Presidente do TRF 4a Região, 

( Desembargadora Federal Silvia Goraieb encaminhou ao Conselho da Justiça Federal processo 

administrativo, visando submeter ao colegiado o pedido de alteração da Resolução n° 04, de 

14/03/08, disciplinando os critérios de pagamento da ajuda de custo, em face do disposto no 

artigo 4°, da Portaria n° 250, de 19.05.08, do CNJ. 

Infonna a ilustre magistrada que sobre o assunto há, no âmbito da Justiça Federal, dois 

dispositivos que estão em divergência: o artigo 4° da Portaria n° 250, de 19 de maio de 2008, do 

Conselho da Justiça Federal, assim redigido: 

"A ajuda de custo será calculada com base na remuneração devida na origem no mês em 
que ocorrer o deslocamento para a nova sede, acrescendo-se uma remuneração para cada 
dependente, até o máximo de 3 (três)." (grifei) 

No âmbito do CJF e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, está a ajuda de 

custo regulamentada pela Resolução n° 04, de 14 de março de 2008, assim dispondo: 

"Art. 96. 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 juizes, 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; 
li - duas remunerações, quando, além do beneficiário, houver dois dependentes; e 
ill - três remunerações, quando, além do beneficiário, houver três ou mais dependentes. 

Após transcrever os dispositivos, destaca a peticionária a divergência entre eles: pela 

regra estabelecida pelo CNJ, um magistrado ou servidor com um dependente, receb 

remunerações a título de ajuda de custo, e com dois dependentes receberá três rem.tm~~91 
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passo que, pela norma do CJF, nessa mesma situação, wn magistrado ou servidor receberá 

apenas uma remuneração ou duas remunerações, respectivamente. 

A assessoria técnica do Conselho da Justiça Federal, em longo parecer, opina pela 

manutenção da disciplina normativa pelas seguintes razões: 

1 °) pela maior hierarquia da RESOLUÇÃO, tecnicamente considerada norma geral, 

destinada a fixar a política de interesses do Conselho e da Justiça Federal, diferentemente da 

PORTARIA que é um ato destinado a estabelecer instruções e procedimentos relativos a recursos 

humanos, orçamento, finanças, administração material e patrimonial, controle interno, 

informática, etc.; e 

2°) não há porque vincular ato expedido pelo CNJ à Justiça Federal, uma vez que, além 

da definição do ato em si, consta da própria redação da Portaria em comento o seu escopo: 

( regulamentar, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o pagamento de ajuda de custo aos 

Juízes. 

Relatei. 
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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL- CJF 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2008/162534 

ASSUNTO : CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS OU MANUAL 
OPERACIONAL 
SOLICITA POSSffiiLIDADE DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 
N. 04 DE 14/03/08, PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO 

INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 48 REGIÃO- TRF 4a REGIÃO 

VOTO 

A EXMA. MINISTRA ELIANA CALMON (RELATORA): Ante a 

extensa consideração da assessoria técnica, destaco alguns óbices por ela considerados: 

1) a hierarquia das normas, distinguindo-se resolução de portaria; 

2) independência entre os atos normativos do CJF e do CNJ; 

3) impropriedade do termo "acrescer", constante do caput do art. 4° da 

Resolução 250 do CNJ, em desconformidade com a previsão legal, o que, 

por si só, afasta a hipótese de sua aplicação; e 

4) impossibilidade de se invocar o princípio constitucional da igualdade para 

dar suporte a aplicação de regulamento dissonante da lei; e 

5) o regulamento do CJF, a exemplo do Poder Executivo e do TCU, visou 

prestigiar aqueles de maior prole e mais necessitados na hora da mudança, 

sem perder de vista o limite legal de três meses, ou três remunerações, 

limitando uma remuneração para o beneficiário que possua até um 

dependente, a fim de possibilitar o pagamento de três remunerações àqueles 

que tiverem acima de três dependentes, dentro do limite legal estabelecido 

na lei. Interpretação esta mais justa no aspecto social e solidário. 

A ajuda de custo pugnada está prevista na Lei 8.112/90, em seu art. 54, verbis: 

Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração 
conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância 
(três) meses. 
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É bem verdade que pela norma do CNJ, o juiz ou servidor, e a regra vale para ambos, 

possuindo dois dependentes receberá três remunerações, enquanto que pela regra do CJF, 

perceberá apenas duas. 

Segundo a Secretaria de Recursos Humanos, por meio da SUNOR, a Administração 

possui liberdade para definir o número de remuneração e dependentes do magistrado. Confira-se 

o trecho seguinte: 

"(. .. ) 
Salientamos, outro sim, que a Lei 8.112/90 conferiu liberdade à 

Administração para definir a correlação entre o número de remuneração e dependentes do 
magistrado. (. .. )" 

A questão posta à apreciação deve ser analisada dentro dos critérios de conveniência e 

oportunidade. E, sem dúvida, a unificação do critério para disciplinar a concessão de ajuda de 

custo situa-se dentro de tais critérios. 

Entendo que melhor será a adoção de um critério único para disciplinar a concessão da 

ajuda de custo, principalmente quando a norma mais benéfica é oriunda de um órgão de onde 

emanam as diretrizes básicas para o Poder Judiciário. 

Entretanto, em 04 de maio de 2009, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Portaria 

n° 526/09, a qual deu ao art. 4° da Portaria n° 250/08 a redação seguinte: 

''Art. 4° A ajuda de custo co"esponderá a uma remuneração, caso o Juiz Auxiliar 
ou o servidor possua um dependente, a duas remunerações, caso possua dois dependentes e 
a três remunerações, caso possua três ou mais dependentes". 
(Publicada no DJ, em 3/6/09, p. 1) 

Assim sendo, a compatibilização pleiteada só pode ter valia até a data de vigência do 
.... . ., . . 

dispositivo alterado na Portaria do CNJ, ao que defiro o pedido em parte, mantendo-se a 
. . . ' 

resolução do CJF na sua integralidade após a publicação de 03 de junho de 2009. 

É o voto. · 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

Processo n. 2008.16.2534 JULGADO EM 24/06/2009 

PRESIDENTE DA SESSÃO: Ministro CESAR ASFOR ROCHA 
RELATORA: Ministra ELIANA CALMON 

AUTUAÇÃO 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 04/2008, NO QUE SE 
REFERE AOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA 
AJUDA DE CUSTO. 

CERTIDÃO 

Certifico que o Conselho da Justiça Federal, ao apreciar o processo em 
epfgrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

relatora." 
"O Conselho, por unanimidade, deliberou a matéria nos termos do voto da 

~tkcWv 
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 

PRESIDENTE 


