
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR REQUISITADO. NOMEAÇÃO PARA CARGO
COMISSIONADO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AJUDA DE CUSTO. RENÚNCIA. RETORNO À
ORIGEM. DIREITO À INDENIZAÇÃO.

I – Recurso administrativo contra decisão da Diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia, que
negou a ajuda de custo para retornar a sua cidade de origem, após exoneração de cargo em
comissão, sob o fundamento de que este havia renunciado expressamente à ajuda de custo no
momento da sua nomeação para o referido cargo. 

II – Na referida declaração o recorrente afirma que renuncia aos valores que teria direito “na
hipótese de insuficiência de recursos financeiros para custear o meu deslocamento e para fins
de viabilizar a nomeação para o cargo de diretor de Secretaria da Vara Única da Subseção
Judiciária de Bom Jesus da Lapa/BA”, tendo o ato de renúncia sido condicionado,
expressamente, à restrição orçamentária e à viabilização da sua nomeação..

III – a renúncia dizia respeito à vinda do servidor para a Subseção onde prestaria serviço, não
havendo  vinculação ou interdependência entre os dois pedidos de ajuda de custo. 

IV - Recurso provido.

ACÓRDÃO
Decide o Conselho de Administração – TRF 1ª Região, por unanimidade, dar  provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Brasília (DF),  07 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
(Relator)

 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10220631 e o código CRC B04244EB.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

 

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso administrativo interposto Edir Lopes de Oliveira, contra decisão da Diretora do Foro da
Seção Judiciária da Bahia, que negou a ajuda de custo para retornar a sua cidade de origem,
após exoneração de cargo em comissão na Subseção de Bom Jesus da Lapa, sob o fundamento
de que este havia renunciado expressamente à ajuda de custo no momento da sua nomeação
para o referido cargo.

Em seu recurso (ID 5084085), o servidor assevera que a renúncia à ajuda de custo
condicionou-se, expressamente, à ausência de recursos orçamentários para o pagamento à época.

Parecer da Dilep pelo não provimento do recurso (ID 5117443).
É o relatório.
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V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso administrativo interposto  Edir Lopes de Oliveira, contra decisão da Diretora do Foro da
Seção Judiciária da Bahia que negou ajuda de custo ao servidor para retornar a Seção Judiciária
de origem.

A decisão recorrida está assim exarada:
"Trata-se pedido de "ajuda de custo e demais valores legalmente previstos" em decorrência da
exoneração do cargo em comissão - CJ-3, de Diretor de Secretaria da Vara Única Federal da Subseção
de Bom Jesus da Lapa, apresentado pelo servidor EDIR LOPES DE OLIVEIRA.
Tendo em vista a renúncia declarada pela parte requerente ( 5014046), decorrente da sua nomeação
para o exercício do cargo comissionado de Diretor de Secretaria da Subseção Judiciária de Bom Jesus
da Lapa-BA, reputo prejudicado o pedido, assim como os demais desdobramentos deste, como
indenização de passagens, bagagens e bens pessoais. Em sentido semelhante, a DILEP se manifestou no
parecer nº 4526330, exarado no Processo SEI N. 0000272-80.2017.4.01.8003.
Posto isto, INDEFIRO o requerimento de ajuda de custo solicitado pelo servidor Edir Lopes de Oliveira,
haja vista que a renúncia é irrevogável e irretratável, não sendo necessária que conste exatamente no
mesmo processo, uma vez que atinge qualquer outro ato contrário em qualquer processo, por ser
universal."
 
A matéria encontra-se disciplinada pelos arts. 53 e 56 da Lei 8.112/90 e regulamentada pelos arts. 96 a 98 da
Res. 04/2008 do CNJ, nestes termos:
Lei 8.112/90
(...)
“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. (grifos
nossos.)
§ 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.”  
(...)
“Art. 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para
cargo em comissão, com mudança de domicílio.
Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do art. 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão
cessionário, quando cabível.“
 
Res. 04/2008
(...)
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.
...
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§ 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.
Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de:
...
III – cessão para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada com mudança de sede.
(...)
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        
II -  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."   
 

No que diz respeito ao direito à referida indenização, indiscutível que o recorrente está
acobertado pelas normas regentes à espécie. A dúvida, portanto, circunscreve-se ao seu ato de renúncia
expresso (ID 5014046), constante na declaração assinada antes de sua posse.

Pois bem, na referida declaração o recorrente afirma que renuncia aos valores que teria
direito “na hipótese de insuficiência de recursos financeiros para custear o meu deslocamento e para fins
de viabilizar a nomeação para o cargo de diretor de Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária
de Bom Jesus da Lapa/BA”.

Nota-se, portanto, que o ato de renúncia do servidor público condicionou-se,
expressamente, à restrição orçamentária e à viabilização da sua nomeação.

Esta Corte já estabeleceu:
(...)

 1. Servidor público do município de Madre de Deus/BA, requisitado para exercício de função
comissionada junto à Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, com efetiva mudança de domicílio, faz
jus ao benefício requestado. 2. A norma legal prevê que é devida ajuda de custo de deslocamento a
servidor requisitado para ocupar função comissionada, inclusive ao servidor não ocupante de cargo
efetivo da União Federal, nos termos art. 96, § 1º, da Resolução CJF nº 4, de 14.03.2008 c/c dos arts. 53
e 56 da Lei 8.112/91. 3. Comprovada a efetiva mudança para a sede do órgão requisitante faz jus o
servidor municipal ao recebimento da verba indenizatória, não sendo exigível que essa mudança tenha
ocorrido em caráter permanente, pois seria uma contradição em termos, tendo em conta a natureza
precária imanente ao instituto da requisição. 4. Apelação e remessa oficial desprovidas.(AC 0016911-
04.2009.4.01.3300, 2ªT, rel.: Des.  Federal João Luiz de Sousa, e-DJF1 09/10/2015 PAG 1318).
 
“(...)
1 . É cabível a ajuda de custo ao servidor que exonerado de cargo em comissão, exclusivamente por
interesse da UNIÃO, pretende retornar à cidade de origem. (...).”
 (AC 0000263-08.2007.4.01.3400/DF, 1ªT, Rel.: Des. Federal Ângela Catão, e-DJF1 de 11/01/2011, p.
06).

 
Ademais, não há vinculação ou interdependência entre os dois pedidos de ajuda de custo.  
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório e Voto TRF1-GAB-CândidoRibeiro 10174311         SEI 0014512-71.2017.4.01.8004 / pg. 4



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10174311 e o código CRC 54099FE5.
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