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MÓDULO 1 – GENERALIDADES

TÍTULO I – REFERÊNCIAS
1. Lei 8.112, de 11/12/1990, art. 58, modificado pela Lei 9.527, de 10/12/1997, e art. 59.
2. Lei 8.162, de 08/01/1991, art. 4º, modificado pela Lei 8.216, de 13/08/1991.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8162.htm
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3. Lei 8.460, de 17/09/1992, art. 22, modificado pela Lei 9.527, de 10/12/1997.
4. Resolução CJF 73 de 28/04/2009  , que dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder
 Judiciário.
5. Resoluções do Conselho da Justiça Federal, com vigência no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo
 graus:

a) Resolução CJF 583 de 20/11/2007, que dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de
 suprimento de fundos, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;
b) Resolução CJF 4 de 14/03/2008, que dispõe, entre outros assuntos, sobre a regulamentação da indenização
 de transporte no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;
c) Resolução CJF 340 de 11/02/2015, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias e da
 aquisição de passagens aéreas no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e
 segundo graus;
d) Portaria CJF 87 de 11/02/2015, que dispõe sobre os valores de diárias e de indenização de despesa de
 deslocamento no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;
e) Instrução Normativa CJF 1 de 02/02/2017, que dispõe sobre o pagamento de diárias e do adicional de
 deslocamento a magistrados e servidores do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus no exercício de
 2017, por viagens no território nacional;
f) Instrução Normativa CJF 2 de 27/03/2017, que dispõe sobre a alteração da Instrução Normativa CJF
 1/2017.

6. Atos normativos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com vigência no âmbito da Justiça Federal da 1ª
 Região:

a) Resolução Presi 600-10 de 22/11/2006, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª
 Região, a convocação de juízes federais para atuar em segundo grau;
b) Resolução Presi Cenag 17 de 9/08/2012, que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens aéreas para
 ida e volta à seção ou subseção judiciária de origem de juiz federal convocado para o Tribunal;
c) Portaria Presi 600-025 de 08/02/2008, que implanta e torna obrigatório o uso do Sistema Virtual de
 Autorização de Viagens a Serviço – e-AVS;
d) Portaria Presi 422 de 03/12/2015, que regulamenta a utilização do Complexo de Hotelaria do Centro de
 Treinamento da Justiça Federal.

7. Resolução Anac 400 de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo,
 estabelecendo novas regras para aquisição de bilhetes de passagens reembolsáveis ou não e com ou sem despacho
 de bagagens. (Incluído pela Portaria Presi 358 de 23 de novembro de 2017)
 
TÍTULO II – FINALIDADE
1. Esta Instrução Normativa – IN tem por finalidade disciplinar os procedimentos relativos à indenização, no âmbito
 da Justiça Federal da 1ª Região, de despesas de viagens no território nacional e no exterior, bem como estabelecer
 critérios e normas para seu adiantamento e prestação de contas, nas seguintes situações:

a) de magistrados, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais a serviço em localidade diversa da
 sua lotação ou domicílio;
b) de dependentes de magistrados ou servidores convocados por junta médica oficial para realizar perícia em
 localidade diversa da sua lotação ou domicílio;
c) de acompanhantes de magistrado ou servidor com deficiência ou com mobilidade reduzida em viagem a
 serviço ou por determinação de junta médica oficial.

2. Aplicam-se os dispositivos desta IN também ao Sistema Virtual de Autorização de Viagem a Serviço – e-AVS.
 
TÍTULO III – CONCEITOS
1. ORDENADOR DE DESPESAS: autoridade responsável pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial, cujos
 atos resultem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos.
2. SUPRIMENTO DE FUNDOS: valor concedido excepcionalmente a magistrado ou servidor em efetivo exercício
 de seu cargo, quando houver despesas que exijam pronto pagamento em espécie e/ou despesas que não se

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8460consol.htm
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_73_28042009_10102012221532.pdf
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/3778/RES%20583-2007.pdf?sequence=1
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/3802/Res%20004-2008%20alt.pdf?sequence=1
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/48342/Res%20340-2015%20alt.pdf?sequence=5
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/48320/PPR%20087-2015.pdf?sequence=1
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/49355/INN%20001-2017.pdf?sequence=1
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/49417/INN%20002-2017.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/17981/RES_10_2006.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/6074/RES_17_2012.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/11491/PORT_25_2008_PRESI.pdf?sequence=3
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/86112/Portaria%20Presi%20422%20-%20Regulamenta%20a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Complexo%20de%20hotelaria%20do%20Centrjufe..pdf?sequence=1
http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016/@@display-file/arquivo_norma/RA2016-0400.pdf
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
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 subordinem ao processo normal de aplicação dos recursos públicos.
3. DIÁRIA: valor concedido ao magistrado, servidor, colaborador ou colaborador eventual que se deslocar da sede a
 serviço, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou do exterior, destinado à
 indenização de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.
4. LOCOMOÇÃO URBANA COBERTA PELAS DIÁRIAS: deslocamento de ida e volta entre o local de
 hospedagem e o da prestação dos serviços.
5. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE: indenização destinada a cobrir despesas de deslocamento do
 lugar de embarque ou desembarque ao local de trabalho ou ao local de hospedagem e vice-versa, quando da
 concessão de diárias.
6. UNIDADE GESTORA: órgão investido do poder de gerir créditos orçamentários e/ou recursos financeiros e
 patrimoniais.
7. COLABORADOR: pessoa física vinculada à administração pública, mas que não faz parte do quadro de pessoal
 do órgão concedente de diárias e passagens.
8. COLABORADOR EVENTUAL: pessoa física que não tem vínculo funcional com a Administração Pública, em
 qualquer de suas esferas, incluindo os aposentados, e que preste serviço não remunerado ao Tribunal ou às
 seccionais em atividades ligadas à sua área de atuação.
 
TÍTULO IV – CONVENÇÕES
1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta IN apenas como Tribunal.
2. As seções e subseções judiciárias que compõem a 1ª Região são mencionadas como seccionais.
3. O pessoal do Quadro Permanente, os requisitados e os ocupantes de Função Comissionada são mencionados como
 servidores.
4. Os órgãos componentes da estrutura do Tribunal e suas seccionais são referenciados como áreas ou unidades
 administrativas.
5. A unidade administrativa responsável pelo atendimento às solicitações de concessão de diárias, passagens,
 suprimento de fundos e indenizações para viagens a serviço e pelo controle da prestação de contas é mencionada
 como área de concessão de diárias.
6. A unidade administrativa responsável pelas atividades de execução orçamentária e financeira é mencionada como
 área financeira.
7. A unidade administrativa responsável pelo controle e acompanhamento da despesa é mencionada como área de
 auditoria.
8. A unidade administrativa responsável pelos procedimentos de aquisição de passagens é mencionada como área de
 compras.
9. A unidade administrativa responsável pela administração de veículos é mencionada como área de transporte.
10. Por unidade requisitante entende-se a unidade administrativa a partir do nível hierárquico de núcleo ou divisão,
 que tem interesse e solicita ao ordenador de despesa a viagem a serviço.
11. Por equipe de trabalho entende-se aquela designada por ato do presidente do Tribunal, do corregedor regional,
 do coordenador regional dos Juizados Especiais Federais, do diretor-geral da Secretaria ou do secretário-geral para
 missões institucionais específicas, cujos membros executam atividades idênticas, podendo, nas seções e subseções,
 ser instituída por ato do diretor do foro ou do diretor administrativo.
12. AVS é a Autorização de Viagem a Serviço, que pode ser feita por meio de sistema informatizado (e-AVS) ou do
 formulário digital MOD.14-11-01, disponível na intranet do Portal do TRF1 e das Seccionais, em
 “Serviços/Formulários/Sistema 4 – Administração”.
13. e-AVS é o sistema informatizado pelo qual se realizam os procedimentos de solicitação, autorização e prestação
 de contas referentes às viagens realizadas a serviço por magistrados, servidores integrantes do quadro da Justiça
 Federal da 1ª Região, colaboradores, colaboradores eventuais e, ocasionalmente, por acompanhantes de magistrados
 ou servidores.
14. PCVS é a Prestação de Contas de Viagem a Serviço, que pode ser feita por meio de sistema informatizado (e-
AVS) ou do formulário digital MOD.14-11-02, disponível na intranet do Portal do TRF e das Seccionais, em
 “Serviços/Formulários/Sistema 4 – Administração”.
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TÍTULO V – MEIOS DE EMISSÃO
1. Os formulários utilizados para a operacionalização desta IN serão emitidos:

a) digitalmente, pelo Gerenciamento Eletrônico de Formulários e Impressos – GEFI;
b) virtualmente, pelo Sistema Virtual de Autorização de Viagem a Serviço – e-AVS.

2. Os formulários devem conter o mesmo conteúdo/informação, independentemente de sua forma de emissão: digital
 ou virtual.
3. Os procedimentos para realização de viagens a serviço devem ser feitos, preferencialmente, pelo sistema e-AVS
 no Tribunal e nas seccionais em que o sistema estiver implantado.

3.1. A utilização do formulário digital MOD.14-11-01 e de autos apartados para formalizar os procedimentos
 de viagem a serviço deve ocorrer somente nas hipóteses em que o sistema e-AVS não estiver completamente
 implementado ou estiver inoperante por circunstâncias técnicas expressamente justificadas.

 

MÓDULO 2 – NORMAS GERAIS

TÍTULO I – DA SOLICITAÇÃO
1. Por viagens a serviço, para efeito desta IN, compreendem-se aquelas realizadas com as seguintes finalidades:

a) assistência técnica;
b) congressos, seminários ou simpósios;
c) missão oficial ou de representação;
d) programa de treinamento;
e) necessidade de serviço.

2. As autorizações de viagem somente podem ocorrer quando simultaneamente:
a) forem esgotados todos os meios de solução do assunto objeto do deslocamento;
b) os custos estiverem dentro dos limites dos recursos orçamentários e financeiros do exercício em que se
 dará o deslocamento.

3. A Administração deve utilizar, sempre que possível, a videoconferência ou outros meios como recurso para
 solução do assunto objeto do deslocamento.
4. O magistrado ou o servidor que, eventual ou transitoriamente, em razão de serviço, se deslocar da localidade onde
 tem exercício para outra do território nacional ou do exterior deve solicitar AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM A
 SERVIÇO – AVS para fazer jus à percepção de diárias, a passagens e a suprimento de fundos, caso requeira,
 conforme os valores fixados pelo Conselho da Justiça Federal.
5. O objetivo da viagem a serviço deverá ser citado pelo solicitante com clareza na AVS, no campo Detalhamento,
 no qual deverá ser descrito o trabalho que será realizado ou o evento ou projeto de que o favorecido tomará parte e
 informado que foram esgotados todos os meios de solução do assunto objeto do deslocamento.
6. Cabe à unidade requisitante solicitar a passagem de menor preço e anexar à AVS documento que comprove a
 escolha da passagem de menor valor.
6. Cabe à unidade requisitante solicitar a passagem de menor preço, optando pela modalidade sem despacho de
 bagagem e sem reembolso, e anexar à AVS documento que comprove a escolha da passagem de menor valor.
 (Redação dada pela Portaria Presi 358 de 23 de novembro de 2017)

6.1. Caso opte pela passagem de maior preço, a unidade requisitante deve apresentar justificativa.
6.1. Caso opte pela passagem de maior preço, na modalidade com despacho de bagagem e reembolso, a
 unidade requisitante deve apresentar justificativa, informando no campo correspondente. (Redação dada pela
 Portaria Presi 358 de 23 de novembro de 2017)
6.2. Em ambas as situações, o requisitante deverá optar pela tarifa de menor preço dentro da modalidade
 selecionada. (Incluído pela Portaria Presi 358 de 23 de novembro de 2017)
6.3. Alterações de bilhete emitido somente serão realizadas em caso de interesse público oriundo de
 fato superveniente. No caso de interesse particular, será observado o item 10.3 do Título I – Da Solicitação
 do Módulo 2 – Norma Gerais. (Incluído pela Portaria Presi 358 de 23 de novembro de 2017)

http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1


SEI/TRF1 - 4816642 - Instrução Normativa

file:///D/Users/tr197103/Desktop/TEMPORÁRIOS/IN 14-11 CONSOLIDADA/SEI_TRF1 - 4816642 - Instrução Normativa.htm[08/03/2018 16:02:27]

7. A AVS deverá ser encaminhada com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data prevista para o
 deslocamento, a fim de assegurar o pagamento das diárias antes do início do deslocamento.

7.1. A AVS feita por meio do sistema informatizado será encaminhada à área responsável para avaliação e
 encaminhamento à empresa fornecedora de passagem aérea, que deverá cotar a passagem no horário
 solicitado e oferecer outras propostas de menor valor.
7.2. A AVS feita por meio de formulário digital — MOD.14-11-01 — deve ser encaminhada à área
 responsável para numeração, formalização do correspondente processo eletrônico e providências para a
 aquisição de passagem aérea.

7.2.1. A AVS feita por meio de formulário digital só é admitida nas hipóteses em que o sistema e-
AVS não estiver completamente implementado ou estiver inoperante por circunstâncias técnicas
 expressamente justificadas.

8. A numeração da AVS será única por unidade gestora e obedecerá à sequência anual.
9. A AVS pode ser alterada antes da autorização do ordenador de despesas, nos casos em que houver necessidade de
 mudar o roteiro, o período ou o valor da diária ou de adiar a data de início ou de término da viagem.
10. Após a autorização, toda alteração deverá ser submetida ao ordenador de despesas mediante a emissão de uma
 nova AVS.

10.1. Em caso de alteração apenas de horário e desde que não implique mudança no número de diárias, a
 unidade requisitante deverá encaminhar solicitação, via sistema eletrônico ou por e-mail, nos casos em que o
 sistema e-AVS não estiver completamente implementado ou estiver inoperante por circunstâncias técnicas
 expressamente justificadas, diretamente à área responsável, que fará a alteração e a remarcação da passagem.
10.2. Caso haja majoração do valor da passagem aérea, a solicitação de remarcação deverá ser encaminhada
 pela unidade requisitante ao ordenador de despesas que, após análise, poderá autorizar a alteração solicitada.
10.3. Caso haja alteração nos bilhetes de passagens emitidos por interesse particular, o magistrado ou
 servidor beneficiário deverá arcar com os encargos decorrentes da mudança.

11. Quando o afastamento se iniciar nas sextas-feiras ou vésperas de feriados ou quando incluir sábados, domingos e
 feriados, as propostas de concessão de diárias serão detalhadamente justificadas perante o ordenador de despesas,
 que poderá aceitar ou não a justificativa para a autorização da viagem.

11.1. No caso de não aceitação da justificativa, as diárias serão contadas a partir do primeiro dia útil
 subsequente ou antecedente.
11.2. Havendo necessidade de prorrogação do prazo de afastamento, este deverá ser previamente autorizado,
 concedendo-se ao magistrado ou ao servidor as diárias complementares mediante a emissão de nova AVS –
 tipo prorrogação.

 
TÍTULO II – DA CONCESSÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS
1. A concessão de diárias pressupõe obrigatoriamente:

a) compatibilidade dos motivos e da data do deslocamento com o interesse público;
b) correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades
 desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;

2. As diárias são concedidas por dia de afastamento da sede de serviço, incluindo-se o dia de partida e o de chegada
 – assim considerado como o dia em que o servidor inicia o deslocamento de retorno – e se destinam a indenizar o
 magistrado ou o servidor das despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e locomoção urbana.
3. Todo pagamento de diária e de outras despesas referentes à viagem deve ser autorizado pelo ordenador de
 despesas.

3.1. A autorização de despesas deve restringir-se tão somente ao período de afastamento no interesse do
 serviço.
3.2. É vedado ao ordenador de despesa autorizar afastamento em datas que não correspondam ao período de
 deslocamento no interesse do serviço.
3.3. O ordenador de despesa irá autorizar, preferencialmente, a passagem de menor valor.

3.3.1. O ordenador de despesa poderá autorizar a passagem de maior valor, inicialmente solicitada,
 quando previamente justificada, desde que compatível com datas e localidades de deslocamento
 decorrentes da necessidade de serviço.
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3.4. No caso de a AVS não ser autorizada, deverá, imediatamente, ser dada ciência do fato à área
 requisitante.

4. Não haverá pagamento de diárias quando:
a) o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo;
b) houver deslocamento dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião —
 constituída por municípios limítrofes e regularmente instituídos;
c) houver deslocamento para municípios com distância aproximada de até 100 quilômetros da sede da seção
 ou subseção judiciária, observadas as condições de acesso à localidade, da seguinte forma:

c.1) condições de acesso adequadas (boa trafegabilidade) – sem pagamento de diárias;
c.2) condições de acesso inadequadas (região rural ou do interior, com estrada precária) – com
 pagamento de diária;
c.3) condições de acesso inadequadas (região ínvia: sem acesso terrestre ou fluvial) – com pagamento
 de diária;

d) houver deslocamento para áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e
 competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros consideram-se estendidas;
e) nas hipóteses previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” deste item, se houver pernoite fora da sede, serão pagas
 diárias sempre fixadas para os afastamentos dentro do território nacional;
f) na hipótese prevista na alínea “c”, os diretores de foro, após ouvir os diretores das subseções, delimitarão,
 em cada estado, as localidades próximas às sedes para as quais o deslocamento não ensejará pagamento de
 diárias;
 g) houver deslocamento de Analista Judiciário – Área Judiciária – Execução de Mandados para municípios
 próximos à respectiva sede, delimitados por ato do Tribunal ou da Seção Judiciária;
 h) a viagem ao exterior possuir ônus limitado, que implica direito apenas ao vencimento e demais vantagens
 do cargo, função ou emprego, assim como a sem ônus, que não acarreta nenhuma despesa para a
 administração.

 
TÍTULO III – DAS DIÁRIAS E DAS PASSAGENS
1. Os valores das diárias serão pagos, salvo disposição em contrário, em moeda nacional e antecipadamente, de uma
 só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente:

a) em casos de emergência, os pagamentos poderão ser processados no decorrer do deslocamento;
b) no deslocamento por período superior a 15 (quinze) dias, parceladamente;
c) quando a proposta de concessão de diárias for autorizada com menos de 3 (três) dias de antecedência, no
 decorrer do deslocamento.

2. No caso de o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que se
 iniciou o deslocamento, vinculadas as concessões de diárias aos limites dos recursos orçamentários.
3. Na ocasião do pagamento, a área financeira providenciará a inscrição do CPF do favorecido na conta contábil
 correspondente a Diárias do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi e dará baixa nesse
 registro quando da prestação de contas.
4. Quando houver necessidade de o Tribunal realizar despesas com aquisição de passagem aérea para viagem a
 serviço, o favorecido deverá, preferencialmente e nos termos da lei, optar pelo horário/itinerário/empresa que
 implicar menor preço, observando a compatibilidade do horário com a programação da viagem.
4. Quando houver necessidade de o Tribunal realizar despesas com aquisição de passagem aérea para viagem a
 serviço, o favorecido deverá, preferencialmente e nos termos da lei, optar pelo horário/itinerário/empresa e
 modalidade de bilhete (reembolsável ou não e com ou sem despacho de bagagens) que apresentarem menor preço,
 observando a compatibilidade do horário com a programação da viagem. (Redação dada pela Portaria Presi 358 de
 23 de novembro de 2017)
5. As áreas de contratos do Tribunal ou das seccionais, ao firmar contrato com a empresa fornecedora de passagens
 aéreas, deverão fazer constar no documento contratual a obrigatoriedade do oferecimento de passagens com
 menores preços e melhores condições de pagamento.
6. Para a aquisição dos bilhetes de passagem, a área responsável deve preencher o formulário digital REQUISIÇÃO
 DE PASSAGEM AÉREA – RPA – MOD.14-11-04, disponível na intranet do Portal do TRF1 e das Seccionais em

http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
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 “Serviços/Formulários/Sistema 4 – Administração”, e encaminhá-lo à empresa fornecedora dos bilhetes.
6.1. Caso seja utilizado o e-AVS, a RPA será disponibilizada virtualmente para a empresa aérea.

7. O magistrado que, regularmente designado para substituir desembargador ou juiz federal, se deslocar da sede em
 caráter eventual ou transitório perceberá diárias a que teria direito o titular, observado o disposto no item 4, alínea B
 do Título II (Da Concessão e Autorização de Diárias) deste Módulo.

7.1. O pagamento de passagens e diárias aos juízes federais convocados para atuar em segundo grau obedece
 à regulamentação específica editada pelo Tribunal.
7.2. O disposto no caput deste item aplica-se ao servidor designado para responder por unidade ou substituir,
 provisoriamente, o titular.

8. O servidor que se afastar da sede do serviço, acompanhando magistrado na qualidade de assessor ou prestando
 assistência direta, fará jus à diária correspondente a 80% do valor da diária percebida pelo magistrado.

8.1. A indicação de servidor de que trata o caput deste item deverá ser expressa pelo magistrado e constar do
 formulário de solicitação de diária.
8.2. Será considerado acompanhamento o período da viagem em que o magistrado esteja efetivamente
 presente no local de destino, para assessoramento ou assistência direta, excluindo-se dessas atividades
 quaisquer outras relacionadas à preparação, montagem ou apoio na realização de eventos de qualquer
 natureza, desconsiderado o período anterior à sua chegada e o posterior à saída do magistrado.
8.3. O acompanhamento do servidor deverá ser autorizado, no Tribunal, pelo presidente, corregedor,
 coordenador do JEF ou pelo diretor-geral, conforme o caso, e, na 1ª Instância, pelo diretor do foro.
8.4. A situação de acompanhamento de magistrado na qualidade de assessor ou prestador de assistência
 direta na atividade objeto da viagem deverá ser expressamente informada no formulário de requisição de
 diárias e somente será autorizada em deslocamento com pernoite fora da sede.
8.5. Ao retornar, o servidor deverá comprovar a hospedagem no mesmo local da autoridade que recebeu o
 assessoramento ou assistência direta, sob pena de devolução do acréscimo resultante do adicional percebido.

9. Excepcionalmente, serão pagas diárias e passagens à pessoa física, na qualidade de colaborador ou colaborador
 eventual, que se deslocar para prestar serviço não remunerado ao Tribunal ou às seccionais.

9.1. Não estão incluídos na categoria de colaboradores eventuais os empregados de empresas prestadoras de
 serviços à Justiça Federal da 1ª Região que, em caso de necessidade de viagem a serviço, serão pagos pela
 contratada, consoante regras contratuais estabelecidas.
9.2. As despesas correm à conta das unidades gestoras interessadas na prestação do serviço.
9.3. O valor da diária a que se refere o caput corresponde:

a) para o colaborador com ensino médio, ao de Técnico Judiciário;
b) para o colaborador com ensino superior, ao de Analista Judiciário.

10. O magistrado ou servidor, na qualidade de colaborador, fará jus a passagens e diárias nos valores constantes da
 tabela Nacional de Diárias, expedida pelo CJF, mediante correlação entre o cargo ou função exercida e os
 estabelecidos no âmbito da Justiça Federal.
11. Serão pagas diárias e passagens a acompanhante de magistrado ou servidor com deficiência ou com mobilidade
 reduzida em viagem a serviço ou quando convocado para junta médica oficial em valor idêntico ao da diária
 estipulada para o respectivo magistrado ou servidor.

11.1. O magistrado ou servidor com deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como o convocado pela
 junta médica oficial, poderá indicar o seu acompanhante, fornecendo as informações necessárias para os
 trâmites administrativos pertinentes à concessão de diárias.
11.2. A concessão de diária para acompanhante deve ser autorizada a partir do resultado de perícia médica
 oficial que indique sua necessidade.

11.2.1. A perícia médica terá validade máxima de cinco anos, podendo ser revista a qualquer tempo,
 de ofício ou mediante requerimento.

 
TÍTULO IV – DO VALOR DAS DIÁRIAS
1. Os níveis e os valores das diárias em território nacional e no exterior são os editados pelos normativos do
 Conselho da Justiça Federal, constantes do anexo da presente IN.
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1.1. Os valores das diárias a que se refere o item 1 deverão ser atualizados automaticamente de acordo com
 as futuras atualizações das mencionadas normas do CJF.
1.2. Os valores das diárias serão reajustados periodicamente, por determinação do referido Conselho.

2. Ao valor das diárias será acrescido adicional de embarque/desembarque, correspondente a 80% da diária-base do
 cargo de Analista Judiciário, prevista na Tabela de Diárias Nacional, expedida pelo Conselho da Justiça Federal.

2.1. O adicional de embarque/desembarque possui caráter indenizatório, sendo devido considerando-se os
 locais de origem e de destino, da seguinte forma:

a) no afastamento da sede:
a.1) do local de trabalho ou da residência até o local de embarque, 25%;
a.2) do local de desembarque até o local de trabalho ou da hospedagem, 25%;

b) no retorno à sede:
b.1) do local de trabalho ou da hospedagem até o local de embarque, 25%;
b.2) do local de desembarque até o local de trabalho ou da residência, 25%.

2.2. Se houver utilização de veículo oficial tanto na origem quanto no destino, não será devido o adicional.
2.3. Em caso de deslocamento de acompanhante de magistrado ou servidor com deficiência ou com
 mobilidade reduzida em viagem a serviço ou quando convocado para junta médica oficial não serão devidos
 o adicional de embarque/desembarque e a indenização de transporte para o acompanhante.

3. É concedida somente a metade do valor das diárias nos seguintes casos:
a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício;
b) na data de retorno à sede;
c) quando o Tribunal, seccional, entidade da administração pública ou privada ou de outros países fornecer
 alojamento ou outra forma de hospedagem;
d) de servidores designados para desempenhar atividades nos juizados especiais federais fluviais, quando se
 hospedarem na própria embarcação.

4. Outras despesas relacionadas com o objeto da viagem a serviço, devidamente justificadas e autorizadas pelo
 ordenador de despesas poderão ser cobertas por meio de suprimento de fundos.
5. O servidor que se deslocar para participar de evento de duração superior a 45 (quarenta e cinco) dias perceberá
 diária correspondente a 60% do valor fixado na tabela de diárias.

5.1. O disposto no caput aplica-se aos deslocamentos para o desempenho de atividades de mesma finalidade
 e na mesma localidade, bem como àquelas instituídas por ato administrativo.
5.2. Na hipótese de interrupção da participação do beneficiário no evento, em virtude de viagem de retorno
 imediato à sede ou deslocamento para outra missão, os dias de interrupção serão excluídos do cômputo do
 prazo para aplicação do redutor previsto no caput, retomando-se a contagem a partir da data de reinício do
 deslocamento, computando-se os dias anteriormente acumulados.

6. Os valores recebidos pelo servidor ou magistrado a título de auxílio-alimentação e auxílio-transporte são
 descontados das diárias.

6.1. Não serão descontados o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte das diárias que ocorrerem em
 sábados, domingos, feriados nacionais e regimentais.
6.2. Não é devida a indenização de transporte aos oficiais de justiça nos dias em que perceberem diárias.
6.3. Na impossibilidade do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte serem descontados no ato do
 pagamento das diárias ou devolvidos na prestação de contas, a área de pagamento de pessoal fará o desconto
 em folha no mês subsequente ao da prestação de contas da viagem a serviço.

7. O magistrado ou servidor que se deslocarem em equipe de trabalho receberão diária equivalente ao maior valor
 pago entre os demais membros da equipe.

7.1. A situação de deslocamento em equipe de trabalho, assessoramento e segurança pessoal deverá ser
 expressamente informada no formulário de requisição de diárias e somente será autorizada em caso de
 deslocamento com pernoite fora da sede.
7.2. Ao retornar, o magistrado ou servidor deverá comprovar a hospedagem no mesmo local do magistrado
 ou servidor que fez jus à maior diária, sob pena de devolução do acréscimo resultante do adicional
 percebido.
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8. Os agentes de segurança – técnicos judiciários da área administrativa – que fazem a segurança pessoal dos
 magistrados, quando nos deslocamentos a serviço para fora da sede, farão jus ao recebimento de 80% da diária
 percebida pelo magistrado que estiverem acompanhando, devendo, contudo, posteriormente, apresentar
 comprovante de hospedagem no mesmo local em que ficou a autoridade a que prestaram segurança, sob pena de
 devolução do acréscimo resultante do citado adicional.

8.1. A situação prevista no caput deverá ser expressamente informada no formulário de requisição de diárias
 e somente será autorizada em deslocamento com pernoite fora da sede.
 

TÍTULO V – DAS DIÁRIAS INTERNACIONAIS
1. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do território nacional e contadas
 integralmente do dia da partida até o dia do retorno, inclusive.
2. As diárias internacionais serão pagas em dólares americanos, utilizando-se, para conversão nessa moeda, o valor
 do câmbio estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, permitido o pagamento em moeda brasileira ou outra
 moeda estrangeira, caso solicitado pelo beneficiário, sendo o valor em dólares americanos convertido, nesse caso,
 pela taxa de câmbio do dia da emissão da ordem bancária.
3. Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede acontecer no dia seguinte ao da chegada ao
 território nacional.
4. Exigindo o afastamento pernoite em território nacional, fora da sede do serviço, será devida diária integral,
 conforme valores constantes da respectiva Tabela de Diárias Nacional.
5. O valor da diária será reduzido à metade:

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício;
b) quando a chegada ao território nacional ocorrer na data do retorno à sede;
c) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de hospedagem ou quando fornecido alojamento ou
 outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da administração pública ou de outros países.

6. Os critérios aplicados às diárias nacionais são também aplicados às internacionais, hipótese de fornecimento ao
 beneficiário de alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da administração pública ou de
 outros países, caso em que fará jus à metade do valor.
 
TÍTULO VI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. A pedido do dirigente da unidade requisitante, o servidor deverá apresentar relatório circunstanciado da viagem ao
 superior imediato, contendo, necessariamente, informações sobre trabalhos realizados, entendimentos mantidos,
 compromissos assumidos e/ou perspectivas que se apresentarem.

1.1. O relatório deve ser apresentado por meio do formulário RELATÓRIO DE VIAGEM A SERVIÇO –
 MOD.14-11-03.

2. As unidades administrativas requisitantes obrigam-se, juntamente com o favorecido, a apresentar a prestação de
 contas dos adiantamentos recebidos pelos magistrados ou servidores, na forma do Módulo 5 – PRESTAÇÃO DE
 CONTAS, desta IN.

2.1. As prestações de contas dos magistrados podem ser assinadas pelo chefe de gabinete no Tribunal ou pelo
 diretor de secretaria de vara nas seccionais.

3. As diárias concedidas serão publicadas, em regra, até o último dia do mês subsequente à data do término do
 deslocamento, em veículo oficial de circulação interna no Tribunal e nas Seccionais vinculadas.

3.1. O relatório de diárias deve ser emitido pela área responsável e encaminhado para publicação, contendo
 os seguintes itens:

I - nome do proponente;
II - nome do beneficiário;
III - finalidade do serviço ou atividade a ser desenvolvida;
IV - indicação da entidade e local em que o serviço ou a atividade será realizada;
V - período provável do afastamento;
VI - meio de transporte a ser utilizado;
VII - valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga;
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VIII - nome do ordenador de despesas;
IX - valor correspondente à eventual dedução de auxílio-alimentação, indenização de transporte e
 auxílio-transporte;
X - informação quanto à utilização ou não de carro oficial;
XI - hipóteses elencadas nos §§ 1º, 3º e 5º do art. 10 da Resolução 340/2015 do Conselho da Justiça
 Federal.

3.2. A publicação a que se refere o caput poderá ocorrer após o término da viagem, na hipótese de o
 deslocamento se dar para cumprimento de diligência sigilosa.
 

MÓDULO 3 – DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

1. Por ocasião da viagem a serviço poderá ser concedido suprimento de fundos, desde que solicitado por meio do
 formulário digital CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PRO.14-019, para cobertura das seguintes
 despesas eventuais:

a) telefonemas interurbanos a serviço, devidamente comprovados;
b) excesso de bagagem pelo transporte de material do Tribunal ou da seccional;
c) outras passagens a serem adquiridas no transcurso da viagem;
d) combustíveis, lubrificantes e manutenção apenas quando for utilizado veículo do Tribunal,  da seccional
 ou veículo locado a serviço do Tribunal ou da seccional;
e) garagem/estacionamento apenas de veículo do Tribunal, da seccional ou locado a serviço do Tribunal ou
 da seccional;
f)  outras despesas necessárias ao atendimento da finalidade da viagem, desde que justificadas e comprovadas
 pelo favorecido e autorizadas pelo ordenador de despesas.
1.1. O suprimento de fundos para as despesas previstas nas alíneas “d” e “e” do caput será concedido,
 preferencialmente, ao motorista escalado para a viagem.
1.2. É vedada a concessão de suprimento de fundos a colaboradores eventuais.

2. As despesas realizadas e pagas por meio de suprimento de fundos dependem de comprovação, a ser efetuada da
 seguinte forma:

a) telefonemas interurbanos a serviço: devem ser comprovados por meio de nota fiscal ou fatura,
 identificando-se, obrigatoriamente, a pessoa e o número do telefone chamado;
b) excesso de bagagem: as despesas devem ser comprovadas mediante apresentação de nota fiscal da
 companhia transportadora e de declaração do servidor que especifique o material transportado;
c) despesas com combustível, manutenção e lubrificação de veículo do Tribunal ou das seccionais: devem ser
 comprovadas por meio de nota fiscal, em que conste, além do serviço discriminado, o número da placa do
 veículo e a quilometragem registrada no hodômetro;
d) outras despesas: aquisição de material ou qualquer outra despesa sujeita à tributação somente poderão ser
 comprovadas mediante nota fiscal ou documento equivalente.

3. Os suprimentos de fundos concedidos são publicados, mensalmente, no veículo oficial de publicação interna,
 devendo fazer referência à finalidade da viagem a serviço, com informação do número da AVS.
 

MÓDULO 4 – DOS MEIOS DE TRANSPORTE

1. A definição e a autorização do meio de transporte devem ser consignadas no formulário AVS, com os seguintes
 tipos:

a) transporte aéreo;
b) transporte ferroviário;
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c) transporte fluvial;
d) transporte marítimo;
e) transporte rodoviário;
f) veículo oficial ou
g) veículo próprio.

2. No caso de TRANSPORTE AÉREO, para aquisição dos bilhetes de passagem, as áreas envolvidas deverão seguir
 os trâmites do item 6 do Título I (Da Solicitação) do Módulo 2 desta IN.

2.1. A empresa fornecedora de passagens aéreas, após receber a REQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA –
 RPA, deve:

a) emitir os bilhetes de passagem;
b) preencher os dados correspondentes aos bilhetes emitidos na RPA;
c) encaminhar os bilhetes de passagem à unidade requisitante ou ao favorecido;
d) devolver a RPA à área responsável, com os campos devidamente preenchidos.

2.2. Ao receber o bilhete de passagem, a unidade requisitante ou o favorecido deve:
a) conferir o bilhete;
b) solicitar correções, se necessárias.

2.3. A RPA, devidamente autenticada pela área responsável, constitui-se documento hábil para efeito de
 pagamento, juntamente com a fatura da empresa fornecedora da passagem.
2.4. No caso de troca de bilhete de passagem aérea por interesse do serviço, a cobertura da correspondente
 taxa e diferença de tarifa é de responsabilidade do Tribunal ou da seccional.
2.5. No caso de utilização do sistema e-AVS, o procedimento de aquisição de passagem aérea ocorrerá
 eletronicamente, obedecendo, no que couber, aos itens 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 deste módulo.
2.6. Nas viagens nacionais, a categoria de transporte aéreo a ser utilizada será classe econômica para os
 magistrados e servidores da Justiça Federal de 1º e 2º graus.
2.7. Nas viagens internacionais, a categoria de transporte aéreo a ser utilizada será a seguinte:

a) classe executiva para todos os magistrados da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;
b) classe econômica ou turística para os servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

2.8 Poderá ser concedida ao servidor passagem na classe executiva nos trechos em que o tempo de voo entre
 o último embarque/desembarque no território nacional e o destino for superior a 8 (oito) horas.

3. No caso de VEÍCULO DO TRIBUNAL OU DAS SECCIONAIS, a AVS do magistrado ou servidor que utilizará
 veículo oficial deve ser encaminhada à área de transporte após autorização do ordenador de despesas.

3.1. A área de transporte deve emitir a AVS do motorista escalado para a viagem e providenciar o
 abastecimento do veículo e as manutenções necessárias.
3.2. A utilização de veículo do Tribunal ou das seccionais deve obedecer ao disposto na IN-14-08 –
 ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS.
3.3. Recomenda-se o compartilhamento do veículo por mais de um servidor/magistrado no caso de
 deslocamento para a mesma localidade e/ou evento.

4. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO para viagem a serviço deve ser autorizada pelo ordenador de despesas em casos
 excepcionais, devidamente justificados e comprovados.

4.1. A locação de aeronave é autorizada exclusivamente pelo presidente do Tribunal em casos de emergência.
5. No caso de OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE (rodoviários, ferroviários, fluviais), as aquisições de passagens
 tipo leito, de ônibus, trens ou barcos serão realizadas pela área responsável.

5.1. Quando não houver condições de o Tribunal ou seccional realizar a aquisição, o favorecido poderá
 adquirir a passagem, devendo, posteriormente, comprovar a despesa para ressarcimento.
5.2. A emissão de passagem, tipo leito, em transporte rodoviário, ferroviário ou fluvial, ocorre quando:

a) não há disponibilidade de transporte aéreo regular no trecho pretendido;
b) não há disponibilidade de transporte aéreo regular na data desejada;
c) o beneficiário recusar o transporte aéreo;
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d) o beneficiário indicar esses meios de transporte na solicitação de diárias.
6. No caso de VEÍCULO PRÓPRIO e no interesse da Administração, nas viagens a serviço, poderá haver
 ressarcimento de despesa com transporte, quando o magistrado ou o servidor utilizar meio próprio de locomoção,
 em valores equivalentes, para cada quilômetro percorrido, a 0,12% (doze centésimos por cento) do valor da diária
 nacional paga a servidor ocupante do cargo de analista judiciário ou cargo em comissão da tabela do CJF, tomado
 como parâmetro único para servidores e magistrados, após verificada a compatibilidade com o trecho percorrido,
 ida e volta, na rota rodoviária de menor percurso.

6.1. Considera-se meio próprio de locomoção o veículo automotor particular, não fornecido pela
 administração e não disponível à população, cuja utilização é de total responsabilidade do magistrado ou do
 servidor, inclusive quanto a possíveis despesas com acidentes ou avarias no percurso.
6.2. A distância rodoviária entre as localidades de origem e de destino será definida com base em
 informações prestadas por órgãos oficiais, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 – DNIT e os Departamentos de Estradas de Rodagem – DERs estaduais, nessa sequência.

6.2.1. Na hipótese de não haver outros meios de se aferir a distância de que trata o caput, cabe à
 Administração consultar meio alternativo.
 

MÓDULO 5 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM

TÍTULO I – APRESENTAÇÃO
1. A prestação de contas da viagem é obrigatória e deve ser feita independentemente da realização da viagem.

1.1. A prestação de contas da viagem pode gerar complementação do adiantamento ou devolução de valores.
1.2. Em caso de retorno antecipado do magistrado ou servidor, haverá a devolução proporcional do valor
 percebido.
1.3. A prestação de contas do suprimento de fundos é obrigatória e tem por finalidade demonstrar os gastos
 realizados.

2. O prazo para apresentação da prestação de contas da viagem à área financeira é de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
 data do regresso.

2.1. Em caso de cancelamento de viagem, a prestação de contas e a restituição integral do adiantamento
 deverão ser realizadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a data prevista para o início de sua realização.

2.1.1. Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo de 5 (cinco) dias, o
 beneficiário estará sujeito ao desconto do valor em folha de pagamento .

3. A prestação de contas do adiantamento de viagem deve ser apresentada por meio do formulário eletrônico do
 SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO – e-AVS ou do formulário de PRESTAÇÃO DE
 CONTAS DE VIAGEM A SERVIÇO – PCVS – MOD.14-11-02.

3.1. A prestação de contas de magistrado obedece ao descrito no item 2.1. do Título VI (Da Prestação de
 Contas) do Módulo 02 desta IN.
3.2. A prestação de contas de colaborador eventual é de responsabilidade da unidade requisitante.

4. Na prestação de contas deve ser anexado o cartão de embarque ou outro documento correspondente, de modo que
 seja possível verificar as datas e os horários de deslocamento.

4.1. Caso haja extravio do cartão de embarque, o favorecido deverá informar o fato na e-AVS ou na
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM A SERVIÇO – PCVS impressa, no campo Informações
 Complementares, e comprovar a viagem por uma das seguintes formas:

a) ata de reunião ou declaração de unidade administrativa, no caso de reuniões de conselhos, grupos
 de trabalho e de estudos, comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como
 presente na localidade de destino;
b) declaração da unidade administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos e
 assemelhados em que conste o nome do beneficiário das diárias como presente;
c) relatório circunstanciado da viagem, conforme descrito no item 1 e subitem 1.1 do Título VI (Da
 Prestação de Contas) do Módulo 2 desta IN.

5. No caso de adiantamento de suprimento de fundos, os comprovantes das despesas realizadas devem ser
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 encaminhados com a prestação de contas, conforme detalhado no Título II – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
 deste módulo, observando-se as normas vigentes estabelecidas pelo CJF.
6. No caso de duas Unidades Gestoras concederem ao magistrado ou servidor passagens e diárias em separado,
 caberá à unidade que concedeu as passagens encaminhar cópia da PCVS e dos comprovantes de embarque, bem
 como informar o número do processo da referida prestação à unidade que concedeu as diárias.
7. A concessão de novo adiantamento de viagem é condicionada à apresentação da prestação de contas do
 adiantamento anterior, exceto quando se tratar de prorrogação ou de nova viagem a ser realizada antes do prazo
 determinado no item 2 deste Título (Apresentação) em relação à viagem anteriormente ocorrida.

7.1. Mediante justificativa da unidade requisitante e/ou do favorecido, poderá o ordenador de despesas,
 excepcionalmente, autorizar a concessão de novo adiantamento de viagem a serviço sem a prestação de
 contas da viagem anterior.
7.2. Nos casos de viagens autorizadas antes da prestação de contas da viagem anterior, mencionados no caput
 e no subitem 07.1, as prestações de contas deverão ser apresentadas, conjuntamente, no retorno do
 favorecido à sede, no prazo determinado no item 2 deste Título (Apresentação).

8. A área de concessão de diárias é responsável pelo controle da prestação de contas.
9. A falta de apresentação do formulário PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM A SERVIÇO, no prazo
 determinado no item 2 deste Título (Apresentação), enseja o desconto, em folha de pagamento, do valor total do
 adiantamento recebido.

9.1. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a área de concessão de diárias deverá comunicar à unidade
 requisitante e ao favorecido as penalidades cabíveis para a não apresentação da prestação de contas da
 viagem a serviço.
9.2. A pedido da unidade requisitante e/ou do favorecido, o ordenador de despesas poderá,
 excepcionalmente, prorrogar, em mais 5 (cinco) dias úteis, o prazo para o encaminhamento da prestação de
 contas da viagem a serviço.
9.3. Decorrida a prorrogação do prazo inicial, a área de concessão de diárias deverá comunicar a
 inadimplência da prestação de contas ao ordenador de despesas, que adotará as medidas cabíveis para
 reposição ao erário previstas em normas do CJF.
 

TÍTULO II –  DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
1. As despesas provenientes de hospedagem, alimentação e locomoção urbana pagas com as diárias não necessitam
 de comprovação.
2. Os comprovantes de despesas – faturas, notas ou cupons fiscais e recibos – devem ser emitidos em nome do
 Tribunal ou das seccionais.

2.1. A comprovação das despesas deverá ser feita por meio de documento emitido por pessoa jurídica (fatura,
 nota ou cupom fiscal), com exceção daquelas efetuadas com pagamento de produtos ou serviços oferecidos,
 comprovadamente, apenas por fornecedor pessoa física (recibo).

3. Nos recibos firmados por pessoas físicas devem constar endereço do credor, número do Cadastro de Pessoas
 Físicas (CPF), número do documento de identidade e órgão expedidor.

3.1. Dos pagamentos a pessoas físicas deverão ser recolhidos os valores referentes a tributos e encargos
 sociais, como ISS, contribuição previdenciária, bem como o valor referente ao INSS patronal, de acordo
 com as normas vigentes.
3.2. O pagamento dos tributos e encargos sociais citados no item anterior é de responsabilidade do
 suprido/favorecido, cabendo à área financeira orientá-lo quanto aos procedimentos para este recolhimento.

4. Os comprovantes de despesa devem ser emitidos na data da sua realização efetiva sem rasuras, emendas ou
 omissões, com valores corretos e despesa claramente especificada.
5. Os comprovantes de despesa devem ser atestados pelo prestador de contas do adiantamento de viagem e
 encaminhados à área financeira.
6. Ao servidor que se deslocar em equipe de trabalho, em assessoramento ou assistência a magistrado ou em serviço
 para garantir a segurança do magistrado cabe comprovar a hospedagem no mesmo local do coordenador da equipe
 ou da autoridade assessorada ou assistida.

6.1. A comprovação deve ser feita por meio da apresentação de notas fiscais emitidas pelo hotel em nome do
 servidor e do coordenador da equipe ou da autoridade assessorada ou assistida, com especificação do nome
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 do estabelecimento e período da hospedagem.
6.2. Em caráter excepcional, na impossibilidade de apresentação das notas fiscais, pode ser admitida,
 justificadamente, como comprovação, a declaração MODELO 14-11-05, firmada pelo coordenador da
 equipe de trabalho ou pelo magistrado assessorado ou assistido, atestando que o servidor beneficiado
 hospedou-se no mesmo hotel e no mesmo período que ele.
 

TÍTULO III – DA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
1. Verificada a existência de alguma importância a ser devolvida pelo favorecido decorrente de valores recebidos a
 título de adiantamento de diárias, de adicional de embarque/desembarque ou de suprimento de fundos em valor
 superior ao comprovadamente gasto, o magistrado ou o servidor deve providenciar o seu recolhimento por meio de
 Guia de Recolhimento da União – GRU, encaminhando o comprovante de recolhimento com o formulário PCVS.
2. Quando a devolução do adiantamento ocorrer no mesmo exercício financeiro de sua concessão, o respectivo
 crédito será revertido à dotação orçamentária própria.
3. Quando a devolução do adiantamento ocorrer após o encerramento do exercício financeiro em que foi concedido,
 o respectivo crédito será considerado Receita da União.
4. Em viagem nacional ou ao exterior, o magistrado ou o servidor que receber diárias, adicional de
 embarque/desembarque e suprimento de fundos e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a
 restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data prevista para o início do afastamento, em
 real, no caso de viagem nacional; e em dólares norte-americanos, ou em moeda corrente nacional, pela taxa de
 câmbio de venda na data da efetiva devolução, em caso de viagem internacional.

4.1. Na hipótese de o magistrado ou o servidor retornarem à sede em prazo menor do que o previsto para os
 seus afastamentos, restituirá as diárias, o adicional de embarque/desembarque ou o suprimento de fundos
 recebidos em excesso no prazo previsto no caput, contado da data do retorno à sede, em dólares norte-
americanos, ou em moeda corrente nacional pela taxa de câmbio de venda na data da efetiva devolução.

5. Não havendo restituição dos valores recebidos a maior no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a área de concessão de
 diárias comunicará o fato ao ordenador de despesa, que adotará as medidas cabíveis previstas em normas do CJF,
 para reposição ao erário.
 
TÍTULO IV – DA COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO
1. Verificada a necessidade de complementar o adiantamento realizado, desde que devidamente comprovado que os
 valores adiantados foram inferiores aos realizados e após autorização do ordenador de despesas, a área financeira
 deverá providenciar a necessária complementação mediante a emissão de Ordem Bancária – OB, registrando o fato
 em campo próprio do formulário PCVS.

1.1. A complementação pode ser decorrente do adiantamento de diárias, do adicional de
 embarque/desembarque, do suprimento de fundos ou, ainda, de despesas extraordinárias, devidamente
 justificadas e comprovadas.
 

MÓDULO 6 – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta IN a autoridade proponente,
 o ordenador de despesas e os beneficiários de diárias e passagens.
2. As áreas de concessão de diárias do Tribunal e das seccionais deverão manter o controle das AVS emitidas,
 relativas às viagens realizadas ou canceladas, e das AVS pendentes de prestação de contas.
3. Integram esta IN os anexos constantes do Módulo 7.

3.1. Os formulários constantes no Módulo 7 serão substituídos pelo Sistema e-AVS.
4. Cabe às áreas de controle interno e de concessão de diárias propor atualizações a esta IN.
5. Esta IN entrou em vigor em 30/10/1991, aprovada pelo Conselho de Administração, conforme Processo
 Administrativo 2.685/91.06. Foram processadas as seguintes alterações:
 

DATA MÓDULO APROVAÇÃO VIGÊNCIA
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Agosto/94 Todos Processo Administrativo 1.760/94 30/08/1994

Agosto/99 Todos Resolução 11 de 19/08/1999 19/08/1999

Agosto/04 Todos Resolução 600-09 de 17/08/2004 19/08/2004

Outubro/07 Todos Portaria Presi 600-227 de 28/09/2007 02/10/2007

Setembro/11 Todos Portaria Presi/Cenag 385 de 08/09/2011 08/09/2011

Junho/12 1, 2 e 5 Portaria Presi/Cenag 245 de 28/06/2012 28/06/2012

Agosto/12 2 Portaria Presi/Cenag 289 de 09/08/2012 09/08/2012

Julho/2017 Todos Portaria Presi 241 de 11/07/2017 14/07/2017

Novembro/2017 1 e 2 Portaria Presi 358 de 23/11/2017 24/11/2017

 
6. As alterações ora processadas entram em vigor na data de publicação da Portaria que as aprova, conforme
 Processo Administrativo Eletrônico 0018553-30.2016.4.01.8000.
 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

  
 

MÓDULO 7 – ANEXOS

 

1. TABELAS DE DIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

 TABELA DE DIÁRIAS NACIONAL (R$)

CARGO OU FUNÇÃO DIÁRIA
 INTEGRAL MEIA DIÁRIA

Membro do Conselho 1.125,43 562,72

Desembargador federal 1.069,16 534,58

Juiz auxiliar da Corregedoria do CJF 1.069,16 534,58

Juiz federal 1.015,70 507,85

Juiz federal substituto 1.015,70 507,85

Analista judiciário 618,99 309,50

Ocupante de cargo em comissão 618,99 309,50

Técnico judiciário 506,44 253,22

Ocupante de função comissionada 506,44 253,22

Auxiliar judiciário 506,44 253,22

Colaborador eventual – membro do CJF 1.125,43 562,72

http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/22049/RES_11_1999.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/17925/RES_9_2004.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/3386/PORT_227_2007.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/23068/PORT_385_2011_PRESI_CENAG.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/2048/PORT_245_2012.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/31861/PORT_289_2012.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/151081/Portaria%20Presi%20241%20-%20Aprova%20a%20altera%C3%A7%C3%A3o%20da%20IN14-11.pdf?sequence=1
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/163026/Portaria%20Presi%20358%20-%20Altera%20a%20IN%2014-11%20%E2%80%93%20Viagens%20a%20Servi%C3%A7o.pdf?sequence=1
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Colaborador eventual – desembargador federal 1.069,16 534,58

Colaborador eventual – juiz auxiliar da Corregedoria do CJF 1.069,16 534,58

Colaborador eventual – juiz federal 1.015,70 507,85

Colaborador eventual – juiz federal substituto 1.015,70 507,85

Colaborador eventual – superior 618,99 309,50

Colaborador eventual – médio 506,44 253,22

Colaborador eventual – analista judiciário 618,99 309,50

Colaborador eventual – técnico judiciário 506,44 253,22

Colaborador eventual – auxiliar judiciário 506,44 253,22

Colaborador eventual – ocupante de cargo em comissão 618,99 309,50

Colaborador eventual – ocupante de função comissionada 506,44 253,22

 
Vigência: a partir de 11/02/2015, conforme a Resolução CJF 340/2015 e a Portaria CJF 87/2015.
 
OBSERVAÇÃO:
1. A Instrução Normativa 1, de 02/02/2017, entre outras providências, limitou a R$ 700,00 o pagamento a título de
 diária, no exercício de 2017.
 

 TABELA DE DIÁRIAS INTERNACIONAL (US$)

CARGO OU FUNÇÃO DIÁRIA
 INTEGRAL

Membro do Conselho 727.00

Desembargador federal 691.00

Juiz auxiliar da Corregedoria do CJF 691.00

Juiz federal 656.00

Juiz federal substituto 656.00

Analista judiciário 400.00

Ocupante de cargo em comissão 400.00

Técnico judiciário 327.00

Ocupante de função comissionada 327.00

Auxiliar judiciário 327.00

Colaborador eventual – membro do CJF 727.00

Colaborador eventual – desembargador federal 691.00

Colaborador eventual – juiz auxiliar da Corregedoria do CJF 691.00

Colaborador eventual – juiz federal 656.00

Colaborador eventual – juiz federal substituto 656.00

Colaborador eventual – superior 400.00

Colaborador eventual – médio 327.00

Colaborador eventual – analista judiciário 400.00

Colaborador eventual – técnico judiciário 327.00
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Colaborador eventual – auxiliar judiciário 327.00

Colaborador eventual – ocupante de cargo em comissão 400.00

Colaborador eventual – ocupante de função comissionada 327.00

 
 

2. FORMULÁRIO 14-11-01 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO
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3. FORMULÁRIO 14-11-02 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM A SERVIÇO (FRENTE)
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3. FORMULÁRIO 14-11-02 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM A SERVIÇO (VERSO)

4. FORMULÁRIO 14-11-03 – RELATÓRIO DE VIAGEM A SERVIÇO (FRENTE)
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4. FORMULÁRIO 14-11-03 – RELATÓRIO DE VIAGEM A SERVIÇO (VERSO)
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5. FORMULÁRIO 14-11-04 – REQUISIÇÃO DE PASSAGEM - RPA
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6. FORMULÁRIO 14-11-06 - DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HOSPEDAGEM
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