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ASSUNTO: Ajuda de Custo

INTERESSADO: ROQUE ROBERTO DE ASSIS

DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de pedido de reconsideração proposto pelo servidor Roque
Roberto de Assis contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de ajuda
de custo, por ocasião de sua remoção da Subseção Judiciária de Varginha
para a Seção Judiciária de Minas Gerais, mediante ATO/PRESI 630-659, de
21.08.2009.

O requerente reitera o entendimento, embasado em jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de que a remoção, mesmo a pedido, caracteriza-
se como de interesse do serviço e da Administração Pública, tendo em vista a
realização de concurso para preenchimento dessas vagas destinadas a
remoção. Questiona a temporalidade da suspensão dos processos
determinada pela Portaria/PRESI 620-13, de 15.01.2009, os quais deveriam,
em algum momento, ser retomados. Aduz, ainda, que a não concessão de
ajuda de custo configuraria locupletamento indevido da Administração.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão prolatada e o pagamento
da ajuda de custo, com inclusão de juros e correção monetária desde a data
de sua efetiva remoção.

É o breve relatório.

Decido.

i."
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O indeferimento do pedido de ajuda de custo ancorou-se na falta de
amparo legal, uma vez que, à época da remoção, vigia a Portaria/PRESI 620-
13, de 15.01.2009, que expressamente suspendia os procedimentos referentes
a requisição, cessão, redistribuição e remoção dos quais pudessem resultar
despesas com ajuda de custo. Tal suspensão vigoraria até 31.12.2009, ou até
que ocorresse mudança no quadro orçamentário.

Com efeito, a referida Portaria foi revogada com a publicação, em
21.07.2010, da Portaria/PRESI/CENAG 262, de 08.07.2010, que manteve a
suspensão nos seguintes termos:

Art. 7S Ficam suspensos, até ulterior deliberação, os procedimentos referentes

a requisição, cessão, redistribuição e remoção de servidor dos quais possam resultar

despesas com ajuda de custo.

Parágrafo único. Excluem-se da suspensão de que trata o caput deste artigo os

procedimentos relativos a deslocamento de servidor para o exercício de cargo em

comissão de Diretor de Secretaria e, excepcionalmente, a juízo da Presidência,

observada a disponibilidade orçamentaria e o quantitativo de pessoal no órgão cedente

da Justiça Federal da Primeira Região, para o exercício de função comissionadas de

Oficial de Gabinete, limitado, quando for o caso, a um servidor.

Tal normativo foi revogado com a edição da Portaria PRESI/SECGE
227, de 9 de julho de 2014.

Ademais, o texto da Resolução nQ 03, de 10 de março de 2008, do
Conselho da Justiça Federal - apontada como um dos fundamentos do pedido
do requerente - vigia, à época dessa remoção, com as alterações trazidas pela
Resolução ns 066, de 03 de julho de 2009, a qual excluía expressamente a
concessão de ajuda de custo para os processos de remoção a pedido (grifos
nossos):

Art. 32. O processo de remoção a pedido iniciar-se-á com o requerimento do servidor
dirigido à autoridade máxima de seu órgão de origem.
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§ 5a Para os fins do § 1Q deste artigo, entende-se por órgão o Conselho da Justiça
Federal, o Tribunal Regional Federal, a Seção Judiciária, a Subseção Judiciária e o
Juizado Especial Federal autónomo.

§ 7B Na hipótese de ser contemplado no resultado definitivo do concurso, o candidato
não poderá desistir do órgão indicado, e será removido, compulsoriamente, pelo
Presidente do Conselho da Justiça Federal ou do Tribunal Regional Federal respectivo,
mediante ato vinculado ao resultado definitivo do concurso, e o não comparecimento do
servidor no local para onde for contemplado caracterizará falta injustificada, acarretando
as consequências previstas em lei.

§ 9B O servidor removido, ainda que compulsoriamente pela Administração, nos
termos do § 7- deste artigo, não fará jus à ajuda de custo.

Destaque-se que, atualmente, a Resolução nQ 3/2008 exclui
expressamente, em seu artigo 27-A, com redação dada pela Resolução ne

285, de 25.03.2014, a possibilidade de percepção de ajuda de custo nas
hipóteses de remoção a pedido.

Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, por entender que a
decisão questionada não padece de vício ou omissão que motive a sua
revisão, mantendo-a integralmente pelos seus fundamentos, bem como pelas
razões ora expostas.

Dê-se ciência ao Recorrente.

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de junho de 2015.

Miguel Angelo de Alvarenga Lopes
Juiz Federal Diretor do Foro

Seção Judiciária de Minas Gerais


