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SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

Senhor Diretor.

 

Trata-se de pedido de ajuda de custo formulado pelo servidor JAMESSON ANDRÉ DOS
SANTOS, tendo em vista sua remoção a pedido, para acompanhamento de cônjuge, da Seção
Judiciária de Mato Grosso para a Seção Judiciária da Bahia em 07/08/2013. Alega que o ato da
remoção em tela "ocorreu dentro do período da Resolução nº 228/2013 do CJF e antes da
vigência da Medida Provisória nº 632/2013, publicada em 26/12/2013". Por fim, declarou que
não percebeu qualquer valor de ajuda de custo nos dozes meses anteriores ao deslocamento.
 

Instruiu o pedido com as cópias dos seguintes documentos: OFÍCIO/DIGES/SECRE-603;
Boletim de Serviço nº 147, de 07/08/2013, onde consta publicada a PORTARIA/DIGES/SECRE
489 de 06/08/2013 que removeu o requerente; Termo de Entrada em Exercício nesta Seccional
em 07/08/2013; PORTARIA nº 134, de 16/08/2013, lotando o interessado no NUCRE da SJBA.

A Lei nº 8.112/1990 trata da ajuda de custo, nos seguintes termos:

        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.

       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. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

        § 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.

        § 3o  Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do
parágrafo único do art. 36.   (Incluído pela Medida provisória nº 632, de 2013)

§ 3o  Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do
parágrafo único do art. 36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

        Art. 54.  A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não
podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.

        Art. 55.  Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de
mandato eletivo.

        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.

        Art. 57.  O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova
sede no prazo de 30 (trinta) dias.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv632.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12998.htm#art17
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A Resolução nº 04/2008 – CJF, alterada pela Resolução nº 228/2013 também do Conselho da
Justiça Federal regulamenta a ajuda de custo, determinando, in verbis:

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.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado
para cargo em comissão ou designado para função comissionada, com mudança de domicílio.
§ 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.
§ 3º À família do magistrado ou servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e de
transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.
§ 4º O transporte do magistrado ou do servidor e de seus dependentes será concedido preferencialmente
por via aérea.
§ 5º As despesas decorrentes de transporte de mobiliário e bagagem serão diretamente custeadas pela
Administração, sujeitas às normas gerais da despesa, inclusive processo licitatório, se necessário.
§ 6º No transporte de mobiliário e bagagem do magistrado ou servidor, será observado o limite máximo
de doze metros cúbicos ou 4.500 kg por adulto, no limite de dois, acrescido de três metros cúbicos ou 900
kg por dependente adicional, até o limite máximo de três. (Incluído pela Resolução n. 231, de 27.2.2013)
§ 6º Para fins de indenização dos valores gastos com transporte de mobiliário, de bagagem e de
automóvel, será observado o limite de trinta e um metros cúbicos, acrescido de três metros cúbicos por
dependente que acompanhe o magistrado ou o servidor, até o máximo dequatro dependentes, inclusos os
custos do respectivo seguro. (Redação dada pela Resolução n. 287, 25.3.2014)
§ 7° Compreendem-se como mobiliário e bagagem os objetos que constituem os móveis residenciais e
bens pessoais do magistrado ou do servidor e de seus dependentes. (Incluído pela Resolução n. 231, de
27.2.2013)
§ 8° Na hipótese de não haver empresa contratada pelo órgão para realizar transporte de bens e mobiliário,
as despesas poderão ser custeadas diretamente pelo interessado, e o ressarcimento, no limite estabelecido
no § 6º deste artigo, ficará condicionado à apresentação da nota fiscal dos serviços prestados, com a
discriminação da metragem cúbica transportada e do endereço de origem e destino, acompanhada de
orçamentos de outras duas empresas idôneas, observada a compatibilidade com o preço médio praticado
no mercado. (Incluído pela Resolução n. 338, de 10.2.2015)
Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de:
I – remoção de ofício;
I – remoção; (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013)
I – remoção de ofício; (NR) (Redação dada pela Resolução n. 285, de 25.3.2014)
II – redistribuição; e
III – cessão para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada com mudança de sede.
Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção por interesse público ou
promoção, quando esta implicar mudança de domicílio.
Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando esta
implicar mudança de domicílio. (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013)

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
III – 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.
§ 2º O pedido de concessão de ajuda de custo deverá ser instruído com documentos que comprovem a
efetiva mudança.
Art. 99. O magistrado ou o servidor que, atendido o interesse da Administração, utilizar condução própria
no deslocamento para a nova sede, fará jus à indenização correspondente a 40% (quarenta por cento) do
valor da passagem de transporte aéreo no mesmo percurso, acrescida de 20% (vinte por cento) do referido
valor por dependente que o acompanhe, até o máximo de 3 (três) dependentes.
§ 1º Na inexistência de trecho aéreo para a nova sede, a indenização será paga com base no valor da
passagem aérea do percurso até o local mais próximo.
§ 2º Na hipótese prevista neste artigo, poderão ser fornecidas passagens para o transporte aos dependentes
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que comprovadamente não viajarem em companhia do magistrado ou do servidor.Art. 100. São
considerados como família do magistrado ou do servidor os seguintes dependentes para os efeitos desta
Resolução:
I – cônjuge ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar; e
II – filhos e quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.
Art. 101. Não se concederá ajuda de custo:
I – ao magistrado ou ao servidor que, em objeto de serviço, deslocar-se transitoriamente da sede, mesmo
que por período superior a 30 (trinta) dias;
II – ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo; e
III – àquele que já tenha recebido vantagem idêntica a esse título, no período de 12 (doze) meses
imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de retorno de ofício de que trata o § 1º do art. 98 desta
Resolução.
Art. 102. O magistrado ou o servidor restituirá a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se
apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias, tendo como marco inicial o primeiro dia de trânsito,
observado para a contagem do prazo o disposto no art. 238 da Lei nº 8.112 de 1990.

 

A Resolução nº 228, de 15/02/2013 do Conselho da Justiça Federal impôs data limite para a
concessão de ajuda de custo quando decorrente de remoção a pedido, in verbis:

Art. 1º Alterar o texto do inciso I e do parágrafo único do art. 97 da Resolução n. 4, de 14 de março de
2008, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 97. [...]

I - remoção;

[...]

Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando
esta implicar mudança de domicílio. (NR)

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 14
de dezembro de 2012, data da publicação da decisão do Conselho Nacional de Justiça no
Procedimento de Controle Administrativo n. 0004570-39.2012.2.00.0000.

A Resolução nº 285/2014-CJF, alterando a Resolução nº 03/2008 e a Resolução nº 04/2008,
fixou:

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo em
vista o decidido no Processo n. CJF-PPN-2013/00004, julgado na sessão realizada em 17 de março de
2014,
RESOLVE:
Art. 1º Acrescentar o art. 27-A à Resolução n. 3, de 10 de março de 2008, na forma a seguir:
"Art. 27-A. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do
art. 27."
Art. 2º Alterar o inciso I do art. 97 da Resolução n. 4, de 14 de março de 2008, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 97. [...]:
I - remoção de ofício; (NR)
[...]"
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de
dezembro de 2013.

A Resolução nº 03/2008-CJF, alterada pela Resolução nº 285/2014-CJF (acima colacionada),
passou a dispôr nos seguintes termos:

Art. 27. A remoção dar-se-á:
I - de ofício, no interesse da Administração;
II - a pedido do servidor, mediante permuta, a critério da Administração; e
III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro(a), também servidor(a) público(a) civil ou militar, de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado(a)
no interesse da Administração;
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b) por motivo de saúde do(a) servidor(a), cônjuge, companheiro(a) ou dependente que viva às suas
expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial
desde que não seja doença preexistente à posse, ressalvado o disposto no art. 29, § 1º, desta Resolução.
§ 1º A remoção por permuta a que se refere o inciso II deste artigo é o deslocamento recíproco entre
servidores ocupantes de cargos de mesma denominação e atribuições.§ 2º Na remoção por permuta
prevista no inciso II deste artigo observar-se-á, para efeito de classificação dos interessados, os seguintes
critérios de desempate:
I – não ter sido removido ou redistribuído nos 2 (dois) últimos anos;
II – maior tempo de serviço na Justiça Federal, considerado o disposto no parágrafo único do art. 26 desta
Resolução;
III – maior tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
IV – maior tempo de serviço no Poder Judiciário;
V – maior tempo de serviço público federal;
VI – maior tempo de serviço público;
VII – maior prole; e
VIII – mais idoso.
§ 3º A coordenação da remoção por permuta de que trata o inciso II deste artigo será realizada pelo
Conselho da Justiça Federal, que publicará a classificação geral, para conhecimento dos interessados.
§ 4° A remoção a pedido para acompanhamento de cônjuge ou companheiro(a), também servidor(a)
público(a) removido(a) no interesse da Administração, exige que o deslocamento seja superveniente à
união do casal.
Art. 27-A. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do
art. 27. (Incluído pela Resolução n. 285, de 25.3.2014)

 

Cumpre salientar, inicialmente, que o servidor foi removido a pedido, a partir de 07/08/2013,
portanto após o termo inicial – 14/12/2012- previsto no art. 2º da Resolução nº 228/2013 do
Conselho da Justiça Federal.

Com vistas a uma adequada aplicação do Direito deve-se atentar para lei que regia o fato
quando da sua ocorrência, em observância ao imperativo do “tempus regit actum”. Neste passo,
o fato gerador do direito pleiteado nestes autos operou-se em 07/08/2013, quando vigorava a
regra de que qualquer remoção ensejava ao servidor o direito à percepção de ajuda de custo.
Esta regra operou efeitos no período de 14/12/2012 (art. 2º da Resolução nº 228, de 15/02/2013
do Conselho da Justiça Federal) a 26/12/2013 (art. 3º da Resolução nº 285/2014-CJF). Portanto,
o fato trazido à lume se subsume à hipótese contida na Resolução nº 285/2014-CJF, sendo, em
tese, cabível o reconhecimento do direito postulado pelo interessado.

A SEPAG-MT informou que não houve pagamento de Ajuda de Custo ao servidora em
2012/2013 (certidão nº 1518331).

Haja vista as informações trazidas aos autos, cumpre informar que conforme o art. 97, inciso I,
da Resolução nº 04/2008 – CJF, alterada pela Resolução nº 228/2013, também do Conselho da
Justiça Federal, o servidor faz jus ao valor de 01 (uma) remuneração referente à ajuda de custo
para compensar as suas despesas no valor correspondente a remuneração do mês em que
houve o deslocamento.

Ante o exposto, a SELEP propõe o deferimento do pedido de concessão de ajuda de custo,
requerido pelo servidor JAMESSON ANDRÉ DOS SANTOS, em razão da sua remoção
consubstanciada na Portaria PORTARIA/DIGES/SECRE 489 de 06/08/2013, publicada no
Boletim de Serviço nº 147, de 07/08/2013, correspondente à importância de 01 (uma)
remuneração a ser calculada com base na remuneração paga ao servidor no mês do
deslocamento, nos termos do art. 97, inciso I, c/c o art. 98, inciso I, da Resolução nº 04/2008,
alterada pela Resolução nº 228/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.
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À superior apreciação.

                                                                                                                                  

Decisão do NUCRE nº 1449974:  Ante o exposto pela SELEP, DEFIRO o pedido de concessão
de ajuda de custo formulado pelo servidor JAMESSON ANDRÉ DOS SANTOS, em razão da
sua remoção consubstanciada na Portaria PORTARIA/DIGES/SECRE 489 de 06/08/2013,
publicada no Boletim de Serviço nº 147, de 07/08/2013, correspondente à importância de 01
(uma) remuneração a ser calculada com base na remuneração paga ao servidor no mês do
deslocamento, nos termos do art. 97, inciso I, c/c o art. 98, inciso I, da Resolução nº 04/2008,
alterada pela Resolução nº 228/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

   

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Ramos Coutinho, Técnico Judiciário,
em 11/12/2015, às 18:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor(a) de
Núcleo, em 14/12/2015, às 20:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 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 1518648 e o código CRC 3588ADB6.
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