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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 24 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014

Regulamenta as indenizações a magistrados e servidores da Justiça
Federal da 1ª Região em mudança de domicílio por interesse do
serviço, referentes a ajuda de custo, transporte de mobiliário e
bagagens e fornecimento de passagens.

A VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais tendo em vista constante no PAe/Sei 0001467-17.2014.4.01.8000, ad referendum do
Conselho de Administração,

CONSIDERANDO:

a) a ajuda de custo prevista na Lei Complementar 35, de 14/03/1979, e na Lei 8.112, de
11/12/1990, de atendimento às despesas de magistrados e servidores que, no interesse do serviço,
passarem a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente;

b) a Resolução 4 de 14 de março de 2008, do Conselho de Justiça Federal, e suas
alterações posteriores, que dispõe sobre a ajuda de custo para compensar as despesas de instalação de
magistrado ou servidor quando removidos no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus;

c) a indispensável regulamentação da ajuda de custo, para fazer face às despesas de
instalação e do transporte de mobiliário e bagagens de magistrados e servidores da 1ª Região;

d) a necessidade de deslocamento de magistrados e servidores para novas sedes, tendo
em vista o dever de se realizar boa prestação jurisdicional;

e) a Instrução Normativa 56, de 17 de fevereiro de 2014, do Conselho Nacional de
Justiça;

f) a Resolução Presi/Secge 227, de 09/07/2014, do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, que dispõe sobre a cessão e a requisição de servidores no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º
graus da 1ª Região;

g) a Resolução Presi 600-09, de 20/03/2009, do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, que dispõe sobre a designação de juízes federais e juízes federais substitutos para prestarem
auxílio na Seção Judiciária ou Subseção Judiciária onde for lotado o cônjuge;

h) a Informação CJF-INF 2014/00636, de 04/06/2014, da Secretaria de Controle
Interno do Conselho da Justiça Federal, de que o pagamento das despesas de transporte de mobiliário,
bagagem e de automóvel tanto pode ser feito diretamente pela Administração como, nos casos em que o
servidor contratar os serviços, em forma de indenização, sempre observados os limites fixados na
Resolução CJF 4/2008;

 RESOLVE:

CAPÍTULO I
DA AJUDA DE CUSTO

Art. 1º. A ajuda de custo será concedida ao magistrado ou ao servidor da Justiça
Federal de 1º e 2º graus da 1ª Região que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede,
com efetiva mudança de domicílio em caráter permanente, para compensar as despesas com instalação.
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 SEÇÃO I
DOS CASOS QUE ENSEJAM AJUDA DE CUSTO

Art. 2º. O magistrado perceberá ajuda de custo quando passar a ter exercício em nova
sede por motivo de:

I – remoção;

II – promoção, quando esta implicar mudança de domicílio; ou

III – permuta.

Parágrafo único. Considera-se ocorrido o deslocamento do magistrado na data de início
de sua jurisdição na nova sede.

Art. 3º. Também fará jus à ajuda de custo o servidor que mudar de domicílio em caráter
permanente, em virtude de:

I – remoção de ofício;

II – redistribuição;

III – cessão.

§1º No caso de cessão de servidor para órgão da Justiça Federal de 1º grau da 1ª
Região, diante de requisição de magistrado, a concessão de ajuda de custo fica limitada ao cargo em
comissão de diretor de secretaria e, excepcionalmente, observada a disponibilidade orçamentária e o
quantitativo de pessoal no órgão cedente da Justiça Federal da 1ª Região, à função comissionada de oficial
de gabinete limitada a um servidor por magistrado.

§2º Será concedida ajuda de custo àquele que, não possuindo vínculo efetivo com a
Administração Pública, for nomeado para cargo em comissão (CJ), com mudança de domicílio, em valor
correspondente à remuneração do cargo para o qual foi nomeado.

SEÇÃO II
DOS CASOS QUE NÃO ENSEJAM AJUDA DE CUSTO

Art. 4º. Não se concederá ajuda de custo:

I – ao magistrado ou servidor que, a serviço, deslocar-se transitoriamente da sede,
mesmo que por período superior a 30 (trinta) dias;

II – ao magistrado ou servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de
mandato eletivo;

III – ao magistrado ou servidor que já tenha recebido vantagem idêntica a esse título, em
razão de deslocamento ocorrido no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, ressalvada a
hipótese de retorno de ofício à origem;

IV –  ao magistrado promovido ou removido para localidade na qual esteja auxiliando
em razão da preservação da unidade familiar;

V –  ao servidor, mediante permuta, a pedido;

VI – ao servidor que, a pedido, deslocar-se para outra localidade, independentemente do
interesse público, nas seguintes situações:

a) remoção, a pedido;

b) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar,
de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado
no interesse da Administração;

c) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou qualquer dependente,
mesmo que haja comprovação por junta médica oficial;



Resolução Presi 24 \(0131587\)         SEI 0001467-17.2014.4.01.8000 / pg. 3

d) em virtude de processo seletivo promovido de acordo com normas preestabelecidas
pelo órgão ou entidade em que o servidor esteja lotado.

§ 1º Excetua-se da vedação contida no inciso III do presente artigo o pagamento de
passagens e transporte de bagagem.

§ 2º Na hipótese do inciso IV também não serão custeadas as despesas com mudança
ou transporte, em virtude de o ato não implicar alteração de domicílio.

SEÇÃO III
DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA CIDADE LIMÍTROFE

Art. 5º. Quando o exercício em nova sede ocorrer para cidade limítrofe, somente será
devida a ajuda de custo se comprovado o efetivo deslocamento com mudança de domicílio em caráter
permanente.

SEÇÃO IV
DOS DEPENDENTES

Art. 6º. São considerados dependentes do magistrado ou servidor, para efeitos desta
Resolução:

I - cônjuge ou companheiro legalmente equiparado;

II – filhos e quaisquer pessoas que vivam às suas expensas, constem do seu
assentamento funcional e efetivamente se mudem para o novo domicílio do beneficiário.

SEÇÃO V
DOS VALORES E DO PAGAMENTO

Art. 7º. 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, e não poderá exceder a 3
(três) remunerações, 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 beneficiada pelo deslocamento,
no momento da mudança e no retorno de ofício, contudo a  efetivação do pagamento sujeitar-se-á à
existência de disponibilidade orçamentária.

§ 2º A base de cálculo para ajuda de custo levará em consideração:

I – no caso de magistrado, o valor do subsídio;

II – no caso de servidor:

a) com vínculo efetivo com a Administração Pública, a remuneração do cargo ou
emprego acrescida, se for o caso, do valor da função de confiança ou cargo em comissão para o qual tiver
sido nomeado ou designado;

b) sem vínculo efetivo com a Administração Pública, a remuneração do cargo em
comissão para o qual tiver sido nomeado;

c) nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" anteriores, o servidor com ou sem
vínculo efetivo fará jus à ajuda de custo no retorno de ofício. Nessa hipótese, o valor da função
comissionada ou cargo em comissão do qual o servidor foi dispensado ou exonerado integrará a ajuda de
custo.

§ 4º No caso de remoção de magistrado em razão de promoção, a base de cálculo da
ajuda de custo será o valor do subsídio correspondente ao novo cargo.
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§ 5º É vedado o pagamento duplo de ajuda de custo, a qualquer tempo, caso o cônjuge
ou o companheiro, também magistrado ou servidor, venha a ter exercício na mesma sede, em órgão ou
entidade da Administração Pública.

Art. 8º A complementação da ajuda de custo relativa ao dependente que se deslocar em
momento posterior ao do deslocamento do beneficiário será paga quando comprovada sua efetiva
mudança — observado o quantitativo estabelecido no artigo 7º desta resolução —, com base na
remuneração do mês em que ocorreu o deslocamento do magistrado ou servidor para o novo domicílio.

Art. 9º. O não deslocamento dos dependentes ou de parte deles nos 30 (trinta) dias
subsequentes ao do magistrado ou servidor deverá ser comunicado previamente à unidade competente.

SEÇÃO VI
DA RESTITUIÇÃO DA AJUDA DE CUSTO

Art. 10. O magistrado ou servidor restituirá a ajuda de custo quando:

I – injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do primeiro dia de trânsito, observando-se o disposto no art. 238 da Lei 8.112/1990;

II – antes de decorridos 3 (três) meses do deslocamento, pedir exoneração, aposentar-se,
abandonar o cargo ou, por qualquer motivo, regressar, salvo se de ofício ou em decorrência de doença
própria ou de seu dependente, comprovada por perícia médica oficial;

III – não comprovar a efetiva mudança, própria e de seus dependentes, individualmente
considerados, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do primeiro dia de trânsito.

SEÇÃO VII
DO REQUERIMENTO DA AJUDA DE CUSTO E DA COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA

Art. 11. O magistrado ou servidor que fizer jus à ajuda de custo deverá formalizar
requerimento, mediante formulário disponibilizado no portal eletrônico do órgão.

Parágrafo único. O solicitante deverá declarar, em campo específico do formulário, que
não percebeu ajuda de custo nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao último deslocamento que
gerou o pagamento da mesma vantagem, sob pena de indeferimento do benefício.

Art. 12. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados do primeiro dia de trânsito,
magistrado ou servidor deverá comprovar a efetiva mudança, própria e de seus dependentes,
individualmente considerados, observado o disposto no inciso III do art. 10 desta Resolução.

Parágrafo único. São aptos à comprovação da efetiva mudança própria e dos
dependentes que acompanharem o magistrado ou servidor os documentos abaixo relacionados, sem
prejuízo de outros assemelhados:

I – bilhetes de passagens aéreas, terrestres ou fluviais utilizados pelo magistrado ou
servidor e seus respectivos dependentes, individualmente considerados;

II – faturas de água, luz ou telefone ou cópia de contrato de locação de imóvel no novo
domicílio ou, ainda, cópia de documento que comprove a propriedade de bem imóvel, como escritura,
promessa de compra e venda ou cessão de direitos, nas localidades de origem e de destino; e

III – comprovantes de matrícula em instituição de ensino na nova sede para os
dependentes.

Art. 13. O formulário “Solicitação de Ajuda de Custo” e a documentação
comprobatória descrita no artigo anterior deverão ser encaminhados ao presidente do Tribunal pelo diretor
do foro da Seção Judiciária de destino, em se tratando de magistrado, e ao diretor-geral do Tribunal ou ao
diretor do foro da Seção Judiciária de destino, em se tratando de servidor.

CAPÍTULO II
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
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Art. 14. Além do pagamento da ajuda de custo para instalação no novo domicílio,
correm por conta da Administração as despesas de transporte do magistrado ou servidor e de seus
dependentes que os acompanharem na mudança, compreendendo passagem, bagagem, mobiliário,
automóvel e bens pessoais.

SEÇÃO I
DO TRANSPORTE DOS BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES

Art. 15. O transporte do magistrado ou servidor e de seus dependentes será concedido,
preferencialmente, por via aérea.

§ 1º Na inexistência de trecho aéreo para se chegar à nova sede, a indenização será paga
com base no valor da passagem aérea do percurso existente até o local mais próximo.

§ 2º O magistrado ou servidor que, atendido o interesse da Administração Pública,
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.

Art. 16. Poderão ser fornecidas passagens aéreas, terrestres ou fluviais para o transporte
dos dependentes que comprovadamente não viajarem em companhia do magistrado ou servidor, ou a
diferença correspondente referida no § 2º do artigo anterior, se for o caso.

SEÇÃO II
DO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO, BAGAGEM E AUTOMÓVEL

Art. 17. As despesas decorrentes de transporte de mobiliário, bagagem e automóvel
serão limitadas a até trinta e um metros cúbicos, acrescido de três metros cúbicos por dependente que o
acompanhe até o máximo de quatro dependentes, inclusos os custos do respectivo seguro.

§ 1º Compreendem-se como mobiliário e bagagem os objetos que constituem os móveis
residenciais e bens pessoais do magistrado ou servidor e de seus dependentes.

§ 2º As despesas decorrentes de transporte de mobiliário, bagagem e automóvel poderão
ser custeadas diretamente pela Administração, caso em que estarão sujeitas às normas gerais da despesa,
inclusive processo licitatório, se necessário, ou poderão ser objeto de indenização paga ao magistrado ou
servidor que custear diretamente tais despesas.

§ 3º Na hipótese de as despesas serem custeadas diretamente pelo interessado, serão
observados, além do limite previsto no caput deste artigo, os seguintes limites de valores:

I – no caso de existir na localidade contrato para transporte de mobiliário, bagagem e
automóvel, o limite máximo será o valor que a Administração pagaria ao contratado;

II – não existindo contrato, o limite máximo será o preço médio praticado no mercado,
mediante a obtenção pela Administração de 3 (três) orçamentos.

§ 4º A Administração não indenizará despesa relativa à metragem cúbica que
ultrapassar o limite estabelecido neste artigo, ficando a cargo do magistrado ou servidor o que exceder
esse limite.

§ 5º O requerimento de indenização de despesas custeadas diretamente pelo interessado
deverá ser acompanhado da nota fiscal, ou documento fiscal equivalente, emitida pela empresa
transportadora.

§ 6º A nota fiscal, ou documento fiscal equivalente, deverá ser emitida em nome do
magistrado ou servidor e conter os dados relativos à quantidade de metros cúbicos contratados.

Art. 18. Fica vedado o pagamento do transporte de mobiliário, bagagem e automóvel
do dependente que se deslocar para o novo domicílio em momento posterior ao do deslocamento do
beneficiário.
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 CAPITULO III
DO RETORNO DA FAMÍLIA

Art. 19. É assegurada à família do magistrado ou servidor que vier a falecer na nova
sede, ajuda de custo e transporte, compreendendo passagem, bagagem, mobiliário, automóvel e bens
pessoais, para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito, observados os
limites desta resolução.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O pagamento das despesas relativas à ajuda de custo, passagens e transporte de
bagagens, mobiliário e veículo automotor dependerá de empenho prévio, observada a dotação do
exercício.

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal ou pelo
Conselho de Administração, de acordo com as respectivas competências regimentais.

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Portaria Presi/Secge 247, de 22 de julho de 2014, e a Portaria Presi/Cenag 413, de 25 de outubro de 2010.

 

Desembargadora Federal NEUZA ALVES

Vice-Presidente, no exercício da Presidência

 

Documento assinado eletronicamente por Neuza Alves, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, em 11/12/2014, às 16:49 (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 0131587 e o código CRC 1A3FC41D.
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