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4 andar, torre A

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 03 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe instruções complementares a serem observadas nas viagens
a serviço.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª  REGIÃO, no
uso das suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no processo 0009969-
83.2013.4.04.8003, ad referendum do Conselho de Administração, e:

CONSIDERANDO a regulamentação disposta na Resolução CJF nº 340/2015,
acerca da concessão de diárias e da aquisição de passagens aéreas no âmbito do CJF e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus, resolve:

Art. 1º Os pedidos de diárias e passagens deverão ser enviados à unidade
responsável com o prazo de antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias úteis, a contar do início da
viagem, a fim de garantir o pagamento das diárias antes do início do afastamento, ressalvada a
urgência, devidamente justificada.

Parágrafo único. O ressarcimento de diárias, decorrente de viagens não realizadas
ou não comprovadas, bem como de retorno antecipado, dar-se-á mediante desconto em folha de
pagamento normal, imediatamente superveniente à notificação, observadas as normas gerais sobre o
ressarcimento mediante folha de pagamento.

Art. 2º Para fins de aquisição de bilhetes de passagem de ida e de volta, considera-
se, respectivamente, como origem e destino a sede de lotação ou exercício do beneficiário.

Art. 3º A escolha da melhor tarifa será realizada considerando o horário e o
período da participação no evento, o tempo de traslado, preferencialmente utilizados os seguintes
parâmetros:

I - A escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração,
evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões.

II - Os horários de partida e de chegada do voo estarão compreendidos no período
entre as 7h e 21h, salvo a inexistência de voos que atendam a estes horários.

III - Em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário de chegada do voo que
antecede em, no mínimo, 2h o início dos trabalhos, eventos ou missão.

IV - Para viagens internacionais, em que a soma dos trechos da origem até o
destino ultrapasse 8h, e que sejam realizadas no período noturno, o embarque, prioritariamente,
ocorrerá com 1 (um) dia de antecedência.

§ 1º Excepcionalmente, será emitida passagem com tarifa não promocional, desde
que comprovada a efetiva necessidade de serviço.

§ 2º A aquisição de passagens em datas que não coincidam com o período de
realização do evento será autorizada excepcionalmente, considerada, para tanto, a necessidade de
serviço ou as condições atmosféricas desfavoráveis.

§ 3º A troca ou aquisição de novo bilhete de passagem fica condicionada à
comprovação da necessidade de serviço, mediante declaração no SEI, assinada pelo beneficiário.

§ 4º Poderá haver ressarcimento de despesa com transporte quando for utilizado
meio próprio de locomoção, em valores equivalentes, para cada quilômetro percorrido, a 0,12%
(doze centésimos por cento) do valor da diária paga aos servidores ocupantes do cargo de analista
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judiciário ou de cargos em comissão, desde que, pela aplicação do princípio da economicidade, o
valor seja inferior ao da passagem aérea ou rodoviária, computado o adicional por deslocamento.

§ 5º Para efeito do parágrafo anterior, considera-se meio próprio de locomoção o
veículo automotor particular utilizado à conta e risco do magistrado ou do servidor, não fornecido
pela administração e não disponível à população.

Art. 4º Considera-se traslado o deslocamento feito em veículo oficial entre o
aeroporto ou rodoviária e a instituição ou local de hospedagem, e locomoção urbana os demais
deslocamentos na localidade de destino.

§ 1º Fazem jus ao traslado:

I - Desembargadores Federais.

II - Juízes Federais convocados para compor o Tribunal.

III - Palestrantes, conferencistas, ministrantes de cursos e tutores.

IV - Diretores de Foro das Seções Judiciárias da 4ª  Região.

V - Diretor-Geral.

VI - Diretores das Secretarias Administrativas.

§ 2º Será deferido traslado aos magistrados, ao final dos eventos de capacitação,
do Tribunal até o local de embarque para retorno à origem, de acordo com as possibilidades da
Administração.

§ 3º Aos magistrados que contem com agente de segurança lotado na unidade de sua
titularidade, ou à sua disposição, obrigatoriamente será fornecido traslado nos dias úteis, no
período compreendido entre às 8h às 21h.

§ 4º Não há qualquer limitação à concessão de traslado a Desembargadores.

§ 5º Nas demais hipóteses, incidirá adicional de 80% (oitenta por cento) sobre o
valor básico da diária de analista judiciário, devida a magistrados e servidores, para cobrir despesa
de deslocamento até o local de embarque e do desembarque ao local de trabalho ou hospedagem e
vice-versa.

§ 6º Não serão disponibilizados carro oficial e motorista para
locomoção urbana, uma vez que as diárias também visam a indenizar essa despesa.

Art. 5º O juiz convocado para substituir desembargador, ou para atuar em função de
auxílio ao Tribunal, faz jus a diária correspondente a desembargador.

Art. 6º O magistrado ou servidor que se deslocar em equipe de trabalho, com
pernoite, receberá diária equivalente ao maior valor pago a integrante da equipe.

§ 1º Para os fins do caput, considera-se equipe de trabalho apenas aquela instituída
mediante portaria do presidente, diretor do foro, diretor-geral ou diretor administrativo, para
missões institucionais específicas.

§ 2º Quando em equipe, os deslocamentos de servidores, se não beneficiados com
traslado no destino, deverão ser preferencialmente coletivos, fazendo jus ao adicional de transporte
o chefe da equipe ou o servidor com cargo ou função mais elevada.

Art. 7º Considera-se assessoria ou assistência direta, para fins de percepção
de diária correspondente a 80% do valor daquela percebida pelo magistrado, a atividade que
demande conhecimento técnico, prestada por servidor detentor de Cargo em Comissão, no Tribunal
ou na primeira instância, ou FC6 e FC5, apenas na primeira instância.

Parágrafo único. Não se enquadram na hipótese do caput as atividades relacionadas
à preparação, montagens ou apoio na realização de eventos de qualquer natureza.

Art. 8º O Agente de Segurança que se deslocar, com pernoite, para fora da sede, a
fim de fazer a segurança de magistrado, fará jus à diária correspondente a 80% (oitenta por cento)
do valor da diária percebida pelo magistrado.
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Parágrafo único. Para os fins do caput, considera-se que o motorista desempenha
atividade de segurança.

Art. 9º Nas hipóteses dos artigos 6º a 8º, somente incidirá o adicional quando
houver pernoite, sendo indispensável a comprovação da hospedagem no mesmo local do
coordenador da equipe, autoridade que recebeu o assessoramento direto ou a segurança pessoal,
sob pena de devolução do valor acrescido à diária ordinária.

Parágrafo único. Caso não seja possível o pernoite no mesmo local
do coordenador da equipe, autoridade que recebeu o assessoramento direto ou a segurança pessoal,
não será devido o adicional, que visa a indenizar despesa adicional decorrente de hospedagem em
hotel de maior categoria.

Art. 10 Ressalvados os casos em que houver necessidade de pernoite fora da sede,
não fará jus à diária o magistrado ou servidor que se deslocar dentro da região metropolitana ou
da microrregião geográfica da respectiva sede.

Parágrafo único. Para efeito desta resolução, serão consideradas microrregiões os
municípios constantes do anexo VI da Consolidação Normativa da Corregedoria-Regional da
Justiça Federal da 4ª  Região.

Art. 11 Os Oficiais de Justiça somente farão jus a diárias na hipótese de
deslocamento que não for considerado exigência permanente do cargo, ou seja, dentro da região
metropolitana ou de microrregião geográfica da respectiva sede, bem como para municípios que
estejam a mais de 60 Km da sede, nos termos do anexo VI da Consolidação Normativa da
Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 4ª  Região.

Parágrafo único. É indevida a indenização de transporte quanto aos dias que
servirem de base para o cálculo das diárias.

Art. 12 O beneficiário da diária deverá enviar ao setor responsável pelo controle,
por meio do SEI, o cartão de embarque ou correspondente em até 5 (cinco) dias úteis após o retorno
à sede, para comprovação da data e do horário do deslocamento.

§ 1º Caso, mediante justificativa, não seja possível o cumprimento da disposição
no caput deste artigo, a comprovação da viagem poderá ser realizada por intermédio de uma das
seguintes formas:

I – Cópia da ata de reunião ou declaração de unidade administrativa, no caso de
reuniões de Conselhos, Grupos de Trabalho, de Estudos, comissões ou assemelhados, em que
conste o nome do beneficiário como presente na localidade de destino.

II – Declaração da unidade administrativa ou lista de presença em eventos,
seminários, treinamentos e assemelhados em que haja o nome do beneficiário como presente.

III – Declaração no SEI de servidor com cargo de confiança, vinculado ao
magistrado ou superior hierárquico do servidor, atestando a realização do deslocamento.

§ 2º Vencido o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no caput, ficarão suspensos
novos pagamentos de diárias ao beneficiário até que seja regularizada a pendência.

Art. 13 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral, no Tribunal, e
pelas Direções de Foro, nas Seções Judiciárias.

Art. 14 Esta resolução revoga a Resolução nº 129, de 23/07/2013, a Resolução nº
137, de 19/08/2013, e entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Tadaaqui Hirose , Presidente , em 03/03/2015, às
18:14, conforme art. 1º , III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://www.trf4 .jus.br/trf4 /processos/verifica.php informando o código verificador 2417346 e
o código CRC D602290B.
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