
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — 
Cuida-se de recurso administrativo interposto pela servidora Lilian Teresinha Nunes da Costa 
Leite, Técnica Judiciária/Área Administrativa, da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO, contra 
decisão da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Goiás, a qual manteve decisão  anterior, que 
indeferira pedido de ajuda de custo referente a transporte, mobiliário e bagagens, decorrente de 
seu deslocamento da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO para exercer Cargo de Direção na 
Vara Federal da Subseção Judiciária de Itumbiara/GO.

Afirma que a decisão contraria jurisprudência dos TRF’s da 4ª e 5ª Regiões, e 
que é praxe administrativa a renúncia prévia à nomeação devido à ausência de orçamento, e que 
a Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro se manifestou, em 16/12/2019, no 
sentido de "(...) haver disponibilidade orçamentária para o pagamento de despesas de ajuda de 
custo, transporte de mobiliário e passagens à servidora Lilian Teresinha Nunes da Costa Leite, 
do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, Subseção Judiciária de Rio Verde, 
para exercer cargo em comissão de Diretora de Secretaria, Código CJ-03, na Vara Única 
Federal da Subseção Judiciária de Itumbiara/GO."

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP, ao propor 
o encaminhamento dos autos ao Conselho de Administração (art. 75, VII, RITRF1), opina pelo 
não provimento do recurso, tendo em vista que a recorrente assinou termo de renúncia à ajuda 
de custo, nos seguintes termos: "Eu, LILIAN TERESINHA NUNES DA COSTA LEITE, 
matrícula GO 80.457, CPF nº 580.863.741-49, declaro que RENUNCIO à ajuda de custa de que 
trata-se o artigo 53 da Lei n. 8.112/90.”.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — 
A recorrente, lotada na Subseção Judiciária de Rio Verde/GO, convidada para o cargo de 
Diretora de Secretaria da Vara Federal de Itumbiara, houve por bem em abrir mão da ajuda de 
custo referente a transporte, mobiliário e bagagem, decorrente de seu deslocamento, por 
questões orçamentárias, nesses termos: "Eu, LILIAN TERESINHA NUNES DA COSTA 
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LEITE, matrícula GO 80.457, CPF nº 580.863.741-49, declaro que RENUNCIO à ajuda de 
custa de que trata-se o artigo 53 da Lei n. 8.112/90.”

O pagamento de ajuda de custo encontra amparo nos arts. 5º, I, 53 e 57, da Lei 
8.112/90 e 96 a 102 da Resolução 4/2008-CJF; na Resolução Presi 24/2014-TRF-1ª Região e na 
Resolução Presi/Secge 2472014-TRF-1ª Região.

No entanto, e em face da questão orçamentária no tempo do deslocamento, a 
recorrente, segundo a sua conveniência, e no uso da sua plena capacidade civil, renunciou 
expressamente ao benefício, seguramente por avaliar que, ainda assim, ser-lhe-ia mais vantajosa 
a assunção da nova função, de boa remuneração, e por tempo indeterminado.

Deu, portanto, a sua palavra para com a Administração, em matéria de 
vantagem financeira, não sendo sequer edificante voltar atrás, como se sua atitude, com a 
renúncia, não passasse de um expediente ficto para que fosse operacionalizada a sua nomeação 
para outra Subseção Judiciária contrariamente ao interesse da Administração.

O fundamento de isonomia, de que a decisão recorrida contraria frontalmente 
decisões deste Tribunal, não pode ser aceito, mesmo porque não faz a recorrente prova do 
alegado.

Embora haja quem reserve o termo renúncia para o ato administrativo que já 
produziu efeitos, e o termo recusa para o ato que ainda não se tornou eficaz,[1] a anotação da 
doutrina é a de que a renúncia “consiste na extinção dos efeitos do ato ante a rejeição do 
beneficiário de uma situação jurídica favorável de que desfrutava em consequência daquele 
ato.”[2] Ou o ato em que "o particular dispõe da faculdade de extinguir a relação jurídica 
produzida pelo ato administrativo por meio de uma manifestação unilateral de vontade." [3]

É, portanto, o ato abdicativo pelo qual o titular abre mão de um direito de 
forma incondicionável e irretratável, um ato, portanto, irreversível e imodificável.[4]

Na mesma linha segue a Dilep, em seu Parecer 10010742, nessas letras:

A decisão que a recorrente pretende seja reformada está posta nos 
seguintes termos (9754744):

A pretensão da servidora Lilian Teresinha Nunes da Costa Leite 
(id 9494253 e 9495230) de pagamento de ajuda de custo, bem 
como de indenização de transporte seu e de seus dependentes, 
incluindo o mobiliário, relativamente ao seu deslocamento da 
cidade de Jataí/GO, onde ocupava o cargo em comissão de 
Diretor de Secretaria - Código CJ3, para a Subseção Judiciário 
de Itumbiara/GO, para a qual foi nomeada para idêntico cargo, 
conforme Portaria Presi Dicap 9474349, foi corretamente 
direcionada a este Diretor do Foro, em conformidade com o que 
prevê o art. 13 da Resolução Presi 24, de 05/12/2014, do e. 
TRF/1ª Região. Efetivamente, compete ao Diretor do Foro das 
Seccionais conceder as referidas verbas, nos termos do art. 57, 
inciso I-A, alínea "g", do Provimento Coger 129/2016.

Cumpre salientar, todavia, que, embora o endereçamento do 
requerimento (assinado eletronicamente às 16h35) tenha sido 
correto, não cuidou a servidora de remeter os processos à 
Diretoria do Foro, consoante se observa no histórico da 
tramitação processual. Com efeito, somente em 14/01/2020, os 
autos retornaram à tramitação na Diref, mediante reabertura do 
processo.
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Esses esclarecimentos mostram-se necessários diante dos 
apontamentos lançados pelo Diretor-Geral da Secretaria do 
TRF/1ª Região (doc. SEi 9666643), adiante transcritos:

"Não cabe a Administração, por erro ou omissão de seus atos, 
penalizar o servidor. Neste caso, solicito verificar junto a 
seccional se houve autorização por parte daquela seção 
judiciária para o deslocamento no dia informado e em caso 
positivo, se o mesmo ocorreu. Caso haja confirmação dos 
procedimentos, cabe a seccional assumir a despesa autorizada, 
com registro da despesa em exercícios anteriores, com alteração 
posterior do seu quadro de detalhamento da despesa. À Secor, 
para os procedimentos junto a secretaria de administração da 
seccional de Goiás".

Com a devida vênia, o referido pronunciamento contém algumas 
impropriedades, que saltam aos olhos, a saber: a) não compete 
ao Diretor-Geral conhecer dos fatos, examinar - evidentemente 
sem qualquer profundidade - e lançar a conclusão de que 
houvera erro ou omissão na conduta da Administração desta 
Seção Judiciária; b) não compete à Administração da Seccional 
autorizar o dia em que o servidor cedido para o exercício de 
cargo em comissão (ou de função comissionada, tanto faz) deverá 
se deslocar para a unidade de destino. Esse deslocamento nada 
mais é do que mera consequência da colocação do servidora à 
disposição de Subseção Judiciária diferente da em que está a 
exercer suas atividades, devendo ocorrer dentro do período 
concedido para o trânsito.

Sendo assim, a autorização para o deslocamento decorre, no 
presente caso, da Portaria Presi Dicap 9474349.

Analisando o conteúdo da Resolução nº 600-007, de 19/09/2006, 
que "Regulamenta o provimento dos cargos de Diretor de 
Secretaria de Vara e de Diretor de Secretaria Administrativa no 
âmbito da Primeira Região", verifico, em seu art. 2º, incisos I a 
VIII, que, dentre os diversos documentos exigidos para a 
nomeação para o referido cargo, não consta declaração de 
renúncia ao pagamento de ajuda de custo.

Não obstante, a prática demonstra que, corriqueiramente, nos 
processos que tratam da matéria, essa declaração é inserida, 
circunstância que permite concluir, com alguma certeza, de que a 
presença do documento, embora não exigida na legislação de 
regência, salvo melhor juízo, pode ser determinante para a 
nomeação, ou não, para o cargo em comissão pretendido.

Foi com base nessa perspectiva e considerando que a servidora 
fez juntar a declaração de renúncia à ajuda de custo (9373159), 
tendo, posteriormente, retratado de sua manifestação (9467341), 
que proferi o Despacho Diref 9613715, consultado ao Presidente 
do Tribunal se Sua Excelência, diante da renúncia e da 
retratação, teria se pronunciado acerca do direito à servidora ao 
pagamento da verba indenizatória em discussão.

O Diretor da Dicap, no documento 9636157, manifestou-se no 
seguinte sentido:
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"[...] Em resposta ao Despacho SJGO-DIREF 9613715, informo 
que esta Divisão de Cadastro solicitou o pronunciamento da 
SECOR referente à Informação SJGO-JTI-DISUB 9467341 que 
se manifestou nos seguintes termos: 'Friso que a liberação 
orçamentária ficará condicionada à emissão de nota de 
empenho, liquidação e pagamento ainda no mês dezembro de 
2019, haja vista que não há previsão orçamentária para 
cobertura da presente despesa em 2020, face as restrições 
orçamentárias impostas pela EC 95/2016 que resultou num corte 
orçamentário de 25% na dotação de custeio do próximo exercício 
para toda a 1ª Região, não podendo ser também inscrito em 
restos a pagar por falta de limite no próximo exercício'. Em 
consoante ao requisitado pela SECOR, a Portaria de Cessão foi 
assinada em 18/12/2019 e publicada em 19/12/2019 conforme 
consta no documento 9504235. Dessa forma encaminho os autos 
para a SECOR, para pronunciamento, uma vez que esta Divisão 
executou todos os atos de competência desta Divisão, respeitando 
o prazo que foi solicitado". 

Nesse cenário, restam evidentes os seguintes aspectos; a) a 
renúncia à ajuda de custo e a sua posterior retratação não foram 
objeto de análise da Dicap, para subsidiar a decisão da 
Presidência do Tribunal; b) levou-se em consideração, tão 
somente, a existência de dotação orçamentária para fazer face às 
despesas, desde que o empenho e o pagamento fossem feitos no 
ano de 2019, dada a inexistência de dotação orçamentária para o 
exercício 2020.

A propósito, a noticiada ausência de dotação orçamentária torna 
inusitada a sugestão do Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, 
de que seja a dívida reconhecida como de exercícios anteriores, 
para posterior pagamento pela Seccional, haja vista o cenário de 
notórias restrições orçamentárias vivenciadas pela Justiça 
Federal. Ademais, conforme já assentado, a competência para o 
exame da pretensão é do Diretor do Foro, de modo que o Diges, 
ao fazer a sugestão, incorre em evidente transbordamento das 
suas funções institucionais.

O exame da pretensão deduzida nos presentes autos limita-se à 
resposta à seguinte indagação: o servidor pode, espontaneamente 
(não há qualquer indício ou alegação de que o Tribunal tenha 
compelido a servidora a apresentar a Declaração 9373159), 
renunciar ao direito ao pagamento da ajuda de custo, decorrente 
de sua colocação à disposição de outra unidade jurisdicional, 
com deslocamento de domicílio, e, após, mudar de ideia e se 
retratar da renúncia?

A Divisão de Legislação de Pessoal do TRF1 já teve a 
oportunidade de examinar essa questão, sendo conveniente 
transcrever os seguintes trechos do parecer respectivo 
(7365038):

"[...] No entanto, a requerente, pela manifestação (5375278– v. 
PA-e 0004469-81.2017.4.01.8002), renunciou ao recebimento da 
ajuda de custo. A renúncia se destina aos atos ampliativos (atos 
que trazem privilégios ao seu beneficiário). A renúncia, devemos 
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ter em mente, é a retirada do ato administrativo eficaz do mundo 
jurídico, por seu beneficiário não mais desejar a continuidade 
dos seus efeitos; ou, sequer, permitir que seus efeitos tenham 
início. Assim, verifica-se a renúncia quando o beneficiário do ato 
administrativo abre mão do benefício que lhe fora concedido pela 
Administração. Essa renúncia, no entanto, é irretratável e 
irrevogável. No caso, a requerente, de forma expressa, renunciou 
ao recebimento da ajuda de custo. Esse pedido de renuncia, 
observe-se, veio a surtir plenos efeitos na esfera jurídica por 
meio de ato administrativo completo e acabado, tornando-se 
imutável, considerando que a manifestação formal da requerente 
reveste-se do caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade. Há 
que se observar, no caso, o princípio da segurança jurídica que 
deve ser tutelado pela administração, não podendo a requerente 
dispor como bem lhe aprouver do privilégio ou benefício a que 
faria jus e depois se arrepender. Desse modo os atos 
administrativos que resultam em direitos ao beneficiário, desde 
que expedidos em conformidade com as disposições legais, são 
irrevogáveis e irretratáveis. Ante o exposto, entendemos não ser 
possível, no caso, a retratação ou revogação do ato de renúncia à 
ajuda de custo pretendida. À consideração superior".

Referido parecer foi acolhido, na íntegra, pela Diges/TRF1, 
conforme se vê a seguir: "Em face do parecer Dilep/Secretaria de 
Gestão de Pessoas (7365038), INDEFIRO o pedido da servidora 
MARCELE MENEZES NASCIMENTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
ocupante do cargo de diretora de secretaria, CJ-03, da Vara 
Única da Subseção Judiciária de Vilhena/RO, de pagamento de 
ajuda de custo, em razão de a servidora haver, anteriormente, 
expressado renúncia a tal valor (5375278), ato irrevogável e 
irretratável '. (Decisão Diges (7392621).

Comungo de idêntico posicionamento, no sentido de que 
declarações unilaterais da vontade, sobre as quais não pairem 
qualquer sombra de dúvida quanto à regularidade, não havendo 
sequer sugestão quanto à ocorrência de eventual vício de 
consentimento, têm, efetivamente, de produzir efeitos jurídicos, 
não podendo ser desfeitas pelo fato de o autor ter mudado de 
ideia, ainda que, como parece ser a questão que ensejou a 
retratação, venha a ter posterior conhecimento acerca da 
existência de dotação orçamentária para o pagamento da ajuda 
de custo.

Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pela 
servidora Lilian Teresinha Nunes da Costa Leite.

[...].

Nada a acrescentar.

Mantida a decisão recorrida (9946577), vieramk os autos a Este 
Tribunal para análise e decisão.

Em face do exposto, uma vez que processo se encontra devidamente 
instruído, pronto para julgamento, opinamos pela remessa dos autos ao 
Conselho de Administração – art. 75, inc. VII, do RITRF1 – mediante 
distribuição, e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
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Esse parecer enfrenta todas as questões que se põem no presente caso, 
inclusive a da falta de orçamento, que permanece no presente exercício, nos termos da SECOR, 
nesses  termos:

Friso que a liberação orçamentária ficará condicionada à emissão de 

nota de empenho, liquidação e pagamento ainda no mês dezembro de 

2019, haja vista que não há previsão orçamentária para cobertura da 

presente despesa em 2020, face as restrições orçamentárias impostas 

pela EC 95/2016 que resultou num corte orçamentário de 25% na 

dotação de custeio do próximo exercício para toda a 1ª Região, não 

podendo ser também inscrito em restos a pagar por falta de limite no 

próximo exercício.

Não tem sentido, com a devida vênia, a afirmação do recurso, de que “é praxe 
administrativa a renúncia prévia à nomeação devido à ausência de orçamento.”

A renúncia, o ato em que "o particular dispõe da faculdade de extinguir a 
relação jurídica produzida pelo ato administrativo por meio de uma manifestação unilateral de 
vontade."[5], não pode ser tratada como um “faz de conta”, mais uma vez com a devida licença.

Em suma, válido o ato de renúncia da servidora à ajuda de custo, sem o qual 
não teria sido nomeada para o cargo de Diretora de Secretaria, nego provimento ao recurso.

É o voto.

[1] GOMES, Fábio Bellote, Elementos de Direito Administrativo, PP. 58 e 59.

[2] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 32ª Edição, 
Malheiros Editores, 2015, p. 460.

[3] JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo, Revista dos Tribunais, 10ª 
Edição, p.430.

[4] MEIRELLES, Hely Lopes,  Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 41ª 

Edição, p. 192. 

[5] JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo, Revista dos Tribunais, 10ª 
Edição, p.430.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO PARA DIREÇÃO DE SECRETARIA COM 
MUDANÇA DE SEDE. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DA AJUDA DE CUSTO. 
QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

1. A recorrente, lotada na Subseção Judiciária de Rio Verde/GO, convidada para o cargo de 
Diretora de Secretaria da Vara Federal de Itumbiara/GO, houve por bem, segundo a sua 
conveniência, em abrir mão, por renúncia expressa, da ajuda de custo referente a transporte, 
mobiliário e bagagem, decorrente de seu deslocamento, por questões orçamentárias, 
seguramente por avaliar que, ainda assim, ser-lhe-ia mais vantajosa a assunção da nova função, 
de boa remuneração, e por tempo indeterminado.
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2. Deu, portanto, a sua palavra para com a Administração, em matéria de vantagem patrimonial 

(financeira), não sendo lícito que, praticado o ato sob aquela condição, pretenda voltar atrás, 

como se sua atitude, com a renúncia, não passasse de um expediente ficto para que fosse 

operacionalizada a sua nomeação fora da conveniência da Administração.

3. Segundo a SECOR “ [...] a liberação orçamentária ficará condicionada à emissão de nota 
de empenho, liquidação e pagamento ainda no mês dezembro de 2019, haja vista que não 
há previsão orçamentária para cobertura da presente despesa em 2020, face as restrições 

orçamentárias impostas pela EC 95/2016 que resultou num corte orçamentário de 25% na 

dotação de custeio do próximo exercício para toda a 1ª Região, não podendo ser também 

inscrito em restos a pagar por falta de limite no próximo exercício.”

4. Desprovimento do recurso.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso administrativo, à 

unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região — Brasília, 04 de junho de 2020.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em 

08/06/2020, às 16:41 (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 10347426 e o código CRC 7E571891.
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