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ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

ACÓRDÃOS 

ACÓRDÃO Nº 1556/2017 - TCU - PLENÁRIO 

1. Processo TC 000.773/2015-8  
2. Grupo II - Classe VII - Administrativo.  

3. Interessada: Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União - Segedam. 
4. Unidade: Tribunal de Contas da União. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
5.1. Revisor: ministro José Múcio Monteiro 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Consultoria Jurídica - Conjur. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo, que trata de proposta de alteração da 

Portaria TCU 46/2007, que dispõe sobre a concessão de auxílio-moradia a servidores designados para 

exercício de funções de confiança de códigos FC-4 a FC-6 em localidades diferentes das sedes de seus 
domicílios. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pela relatora, em: 

9.1. considerar improcedente esta representação e indeferir a proposta de alteração da Portaria 

TCU 46/2007; 

9.2. arquivar os autos. 

10. Ata n° 27/2017 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 19/7/2017 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1556-27/17-P. 

13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Aroldo Cedraz, José Múcio Monteiro (Revisor) e Ana Arraes (Relatora). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

(Assinado Eletronicamente) 
RAIMUNDO CARREIRO 

(Assinado Eletronicamente) 
ANA ARRAES 

Presidente Relatora 
  

Fui presente: 

LUCAS ROCHA FURTADO 
Procurador-Geral, em exercício 
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GRUPO II - CLASSE VII - PLENÁRIO 
TC 000.773/2015-8  
Natureza: Administrativo. 

Unidade: Tribunal de Contas da União - TCU. 
Interessada: Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de 

Contas da União - Segedam. 
Representante legal: não há. 

 

SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DA 
SEGEDAM PARA ALTERAÇÃO DE PORTARIA QUE 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-MORADIA 
AOS SERVIDORES OCUPANTES DE FUNÇÕES FC-4 A FC-6. 
CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS FUNÇÕES DE 

CONFIANÇA DO TCU E OS NÍVEIS EQUIVALENTES DE 
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO NO PODER EXECUTIVO. 

OBJETIVO DE COMPATIBILIZAR A SISTEMÁTICA DE 
CÁLCULO NESTE TRIBUNAL À VIGENTE NAQUELE 
PODER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA 

CÁLCULO DO AUXÍLIO-MORADIA COM BASE EM CARGO 
OU FUNÇÃO DIVERSOS DO QUE OCUPA O SERVIDOR. 

IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. CIÊNCIA. 
ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de processo administrativo decorrente de representação formulada pela Secretaria-
Geral de Administração - Segedam deste Tribunal, com proposta de alteração da Portaria TCU 46/2007, 

que dispõe sobre a concessão de auxílio-moradia a servidores designados para exercício de funções de 
confiança de códigos FC-4 a FC-6 em localidades diferentes das sedes de seus domicílios. 

2. A alteração da sistemática de cálculo do auxílio-moradia foi analisada e avaliada como 
necessária no âmbito da Segedam, que, em consequência, submeteu a matéria à avaliação do presidente do 
TCU, que, por sua vez, nos termos do art. 28, inciso XIV, do Regimento Interno, encaminhou o presente 

processo à apreciação do Plenário desta Corte. O exame da Segedam, que subsidiou a proposta de alteração  
regulamentar, foi realizado nos seguintes termos (peça 1): 

“Trata a presente representação de proposta de alteração da Portaria-TCU nº 46, de 17 de janeiro 
de 2007, que dispõe sobre a concessão de auxílio-moradia a servidores designados para o exercício de 
funções de confiança de códigos FC-4 a FC-6 em localidades diferentes das sedes de seus domicílios. 

2. A Secretaria-Geral de Administração tem sido constantemente instada pelos servidores 
beneficiários dessa verba indenizatória a revisar a referida norma, especialmente no que diz respeito à forma 

de cálculo do seu valor, como é o caso de pedido coletivo, protocolado em 15/9/2014 como TC-
027.751/2014-7, que se encontra em análise da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep). 

3. De destacar que o mencionado pedido coletivo apresentado pelos servidores foi motivado, 

ainda que não declarado formalmente, pela divulgação das medidas liminares concedidas pelo Ministro 
Luiz Fux, no âmbito Ações Originárias 1.773, 1.946 e 2.511, que tramitam no Supremo Tribunal Federal, 

e que, mais tarde, resultaram na publicação da Resolução n° 199, pelo Conselho Nacional de Justiça, e na 
Resolução n° 117, do Conselho Nacional do Ministério Público, ambas em 7 de outubro de 2014 e com 
efeitos financeiros a partir de 15/09/2014. 

4. Cabe registrar, nesse contexto, que o auxílio-moradia para as autoridades do TCU está sendo 
discutido no âmbito do TC-031.045/2014-6, sob a relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, restringindo-

se a presente representação a tratar da indenização devida aos servidores do TCU. 
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5. Para melhor compreensão da situação posta, faremos um breve histórico a seguir. 

6. O auxílio-moradia, como temos hoje, foi criado pela Medida Provisória nº 301, de 29 de 
junho de 2006, convertida na Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, alterada pelas Leis nº 11.490, de 20 

de junho de 2007, nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, e nº 12.998, de 18 de junho de 2014, que alterou 
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

7. Constitui-se requisito para percepção da indenização a mudança de sede do servidor para 
ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes, conforme art. 60-B, inciso V, 

sendo sua base de cálculo definida pelo art. 60-D, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, in verbis: 

'Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisito s : 

(Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 

.................................................................................................................................................... 

V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função 

de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, 
de Ministro de Estado ou equivalentes; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) (grifo nosso) 

..................................................................................................................................................... 

Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado.'(grifo nosso) 

8. Apesar de no Quadro de Pessoal da Secretaria do TCU não existirem cargos em comissão ou 
funções de confiança do Grupo DAS, níveis 4, 5 e 6, a lei, como transcrita acima, autoriza a concessão da 

indenização aos servidores ocupantes de funções equivalentes. 

9. Essa equivalência, no âmbito do TCU, é definida pela Resolução-TCU nº 24, de 26 de 
dezembro de 1994, que estabelece, no § 1º do seu art. 4º e Anexo, a correlação entre os níveis das funções 

comissionadas das Casas do Congresso e do TCU e os níveis do Grupo DAS da estrutura do Poder 
Executivo, conforme transcrito a seguir, in verbis: 

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 24/94 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

(Lei nº 8.911/94) 

FUNÇÃO COMISSIONADA EQUIVALENTE NO SENADO 

FEDERAL, PRODASEN OU CEGRAF 

Cargos de Natureza Especial e DAS-06 e CD-01 FC-10 

DAS-05 e CD-02 FC-09 

DAS-04 e CD-03 FC-08 

DAS-03 e CD-04 FC-07 

DAS-02 FC-06 

DAS-01 FC-05 
  

10. Cabe esclarecer que as funções comissionadas no TCU passaram a ter a mesma codificação 
do Senado Federal a partir da publicação da Resolução Administrativa-TCU nº 14, de 19 de maio de 1993, 

conforme abaixo, na redação original, in verbis: 
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14/93 

ANEXO IV 

CONVERSÃO DOS CARGOS DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

SUPERIORES E DAS REPRESENTAÇÕES DE GABINETE EM FUNÇÕES COMISSIONADAS 

(Art. 14) 

DENOMINAÇÃO FUNÇÃO COMISSIONADA 

Secretário-Geral FC-10 

Diretor-Geral, Secretário, Consultor-Geral, Assessor-Chefe, Assessor de Ministro, Assessor do 

Procurador-Geral, Chefe de Gabinete. 
FC-09 

Diretor de Departamento, Diretor de Divisão, Chefe do Serviço de Administração e Cobrança 

Executiva, Subsecretário. 
FC-08 

Assessor de Secretário-Geral, Assessor de Secretário, Chefe de Serviço, Diretor da Divisão de 

Serviços Gerais. 
FC-07 

Oficial de Gabinete e Supervisor (Chefe de Seção ou Núcleo) FC-06 

Assistente de Gabinete FC-05 

Assistente, Operador de Computador, Secretário-Datilógrafo FC-04 

Ajudante Especializado FC-03 

Auxiliar Especializado FC-02 

Operador de Telefonia FC-01 

  
11. Mais adiante, por meio da Resolução-TCU nº 133, de 22 de março de 2000, em seus arts. 

92 e 93, o Tribunal extinguiu tacitamente as funções comissionadas de níveis 1 a 4, fazendo constar de seu 
Anexo somente as funções comissionadas de níveis 5 a 10. 

12. Finalmente, por meio da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 

Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal de Contas da União, as funções comissionadas do 
TCU passaram a denominar-se funções de confiança e passaram a ter os códigos de FC-1 a FC-6, conforme 
Anexo III da lei. 

13. As razões que levaram à alteração da denominação das funções e de seus códigos/níve is 
estão expostas no relatório do grupo de trabalho encarregado da elaboração do anteprojeto da lei do plano 

de carreira, no processo 017.621/1995-0, objeto da Decisão nº 749/1999-P. 

14. Atualmente, as funções comissionadas no âmbito do TCU têm os seguintes valores, 
conforme Anexo II da Lei nº 11.950, de 17 de junho de 2009, que alterou a Lei nº 10.356, de 2001: 

ANEXO II 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

NÍVEL DA FUNÇÃO VALOR UNITÁRIO 

FC-6 R$ 4.424,16 

FC-5 R$ 3.985,87 

FC-4 R$ 3.375,64 

FC-3 R$ 2.510,09 

FC-2 R$ 1.323,46 

FC-1 R$ 992,60 

  

15. A partir dos valores acima, o valor do auxílio-moradia dos servidores do TCU, no limite de 
25% do valor da função de confiança, conforme estatui o art. 60-D da Lei nº 8.112, de 1990, ficaria, para 
todos os níveis de função, abaixo dos R$ 1.800,00 estipulados como valor mínimo pelo § 2º desse mesmo 

dispositivo, na forma demonstrada abaixo. Por isso, no entendimento corrente da Portaria-TCU nº 46, de 
2007, todos os servidores do TCU, qualificados para receber a indenização, a recebem no valor de R$ 

1.800,00. 

NÍVEL DA FUNÇÃO VALOR DO AUXÍLIO-MORADIA (25% DA FC) 

FC-6 R$ 1.106,04 

FC-5 R$ 996,47 

FC-4 R$ 843,91 
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16. No nosso entendimento, s.m.j., os normativos citados acima atendem perfeitamente ao 
propósito de demonstrar a equivalência dos níveis das funções de confiança do TCU com aqueles dos DAS 
do Poder Executivo, atendendo, portanto, ao comando legal insculpido no inciso V do art. 60-B, da Lei nº 

8.112, de 1990, anteriormente transcrito. 

17. Nesse sentido, necessário estender o conceito de equivalência também para os valores de 

retribuição pelo exercício de função de confiança face aos valores de cada nível de DAS. Procedendo assim 
estar-se-á fazendo justiça e promovendo a isonomia entre as funções equivalentes, no exato significado do 
termo. Não se trata de pagar aqui, a título de retribuição pela FC, o mesmo valor pelo exercício do DAS, 

mas de assegurar o pagamento de indenização derivada em valor igual ao praticado no Poder Executivo, 
posto que presentes os mesmos requisitos objetivos (o exercício de funções relevantes, com atribuições 

equivalentes) e a mesma destinação (cobrir despesa com aluguel de moradia ou hospedagem para o servidor 
que muda de sede, no interesse do serviço, para o exercício de função relevante).  

18. Destarte, entendemos, s.m.j., ser viável ao Tribunal, sem malferir o ordenamento jurídico 

vigente, adotar para fins de paradigma para o cálculo do valor do auxílio-moradia devido aos servidores do 
TCU os mesmos valores fixados para o Grupo DAS da estrutura do Poder Executivo pelo Anexo I da Lei 

nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, com a redação dada pela alínea 'b' do Anexo C da Lei nº 12.778, de 28 
de dezembro de 2012, abaixo transcrito, in verbis. 

Anexo I da Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007 

CARGOS COMISSIONADOS DE NATUREZA ESPECIAL E DO GRUPO-DIREÇÃO E 
ASSESSORAMENTO SUPERIORES, CARGOS DE DIREÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 

ENSINO, CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO, DE GERÊNCIA EXECUTIVA, DE 
ASSESSORIA E DE ASSISTÊNCIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E CARGOS ESPECIAIS DE 

TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL 

....................................................................................................................................................... 

b) GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS 

CARGO 

VALOR UNITÁRIO (EM  REAIS) 

ATÉ 31 DE 

DEZEMBRO 2012 

A PARTIR DE 1o DE 

JANEIRO 2013 

A PARTIR DE 1o DE 

JANEIRO 2014 

A PARTIR DE 1o DE 

JANEIRO 2015 

DAS 101.6 e 102.6 11.179,36 12.042,60 12.972,50 13.974,20 

DAS 101.5 e 102.5 8.988,00 9.682,03 10.429,65 11.235,00 

DAS 101.4 e 102.4 6.843,76 7.372,22 7.941,48 8.554,70 

DAS 101.3 e 102.3 4.042,06 4.247,06 4.462,46 4.688,79 

DAS 101.2 e 102.2 2.694,71 2.741,50 2.789,10 2.837,53 

DAS 101.1 e 102.1 2.115,72 2.152,46 2.189,83 2.227,85 
  

19. Assim, os valores do auxílio-moradia para os servidores do TCU, de acordo com o art. 60-

D da Lei nº 8.112, de 1990, ficariam da seguinte forma: 

Função de 

Confiança 

ATÉ 31 DE 

DEZEMBRO 2012 

A PARTIR DE 1o DE 

JANEIRO 2013 

A PARTIR DE 1o DE 

JANEIRO 2014 

A PARTIR DE 1o DE 

JANEIRO 2015 

FC-6 2.794,84 3.010,65 3.243,13 3.493,55 

FC-5 2.247,00 2.420,51 2.607,41 2.808,75 

FC-4 1.800,00* 1.843,06 1.985,37 2.138,68 
  

* valor mínimo, de acordo com o art. 60-D, § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990. 

20. De ressaltar, que os valores acima, referentes aos exercícios de 2012 e 2013, são meramente 

ilustrativos. Na eventualidade de aprovação do Presidente para adoção do entendimento aqui apresentado, 
os efeitos financeiros dar-se-ão a partir de setembro de 2014, em situação de igualdade com os efeitos 

financeiros que serão dados para as autoridades, embora os fundamentos sejam diferentes. Isso por conta 
da inexistência de recursos de exercícios anteriores na rubrica da despesa.  

21. Por fim, informamos que a despesa total com o auxílio-moradia de servidores no exercício 

de 2014 foi de R$ 556.164,10, com máxima mensal de R$ 50.714,39, para uma média de 28 beneficiário s. 
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Há um valor de R$ 300.000,00, da rubrica do auxílio-moradia, inscrito em restos a pagar em 2014, que será 
compartilhado por servidores e autoridades. 

22. Com estas informações, submetemos a presente Representação à apreciação de Vossa 

Excelência, com proposta de que se adote a equivalência de funções de confiança do TCU com aquelas do 
Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS da estrutura do Poder Executivo, conforme art. 14 da 

Resolução Administrativa-TCU nº 14, de 1993, art. 4º, § 1º e Anexo da Resolução-TCU nº 24, de 1994, art. 
3º, inciso I, da Lei nº 10.356, de 2001, e Anexo I da Lei nº 11.526, de 2007, com a redação dada pela alínea 
'b' do Anexo C da Lei nº 12.778, de 2012, promovendo-se a adequação da Portaria-TCU nº 46, de 2007, 

conforme minuta em anexo, para aplicar os valores constantes da tabela do item 19 retro, a partir de 
15/9/2014.” 

3. Trazidos os autos a meu gabinete, em face das diversas redações já adotadas no Tribunal em 
relação à concessão do auxílio-moradia, e tendo em vista as mudanças promovidas na Portaria TCU 
46/2007 pelas Portarias TCU 145/2008, 260/2008 e 40/2011, solicitei à Segedam que juntasse ao processo 

informações sobre o histórico das alterações normativas e de interpretação adotadas no âmbito do TCU 
sobre a matéria, especialmente em relação a eventual mudança de base de cálculo (cargo em comissão, 

função comissionada ou cargo de ministro de Estado). Apresento, a seguir, excerto das informações 
prestadas pela unidade básica, em manifestação à peça 22: 

“8. Da justificação da redação original, passe-se para a primeira alteração, ocorrida com a 

Portaria-TCU n.º 145, de 10 de junho de 2008 (peça 9). Para isso, será feito sempre um cotejo entre a 
redação original com a alteração ocorrida, neste caso, os arts. 2º, 3º, 4º e 5º, a fim de possibilitar o 

acompanhamento da evolução dos dispositivos alterados e das respectivas fundamentações.  

Portaria-TCU nº 46, de 17 de Janeiro de 2007 - Redação 

Original 

Portaria-TCU n.º 145, de 10 de junho de 2008 

Dispõe sobre a concessão do auxílio-moradia a servidores  

designados para o exercício de função de confiança no âmbito do 

Tribunal de Contas da União. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no 

uso das suas atribuições legais e regimentais, 
considerando o disposto nos arts. 51, inciso IV, 52, 60-A, 60-B, 60-

C, 60-D e 60-E da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com 

a redação dada pela Medida Provisória n.º 301, de 29 de junho de 

2006, convertida na Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006; 

considerando os estudos e pareceres constantes do processo TC 
019.645/2006-9; e 

considerando as estruturas funcional e remuneratória estatuídas pela 

Lei n.º 10.356, de 27 de dezembro de 2001, alterada pela Lei n.º 

10.930, de 2 de agosto de 2004, bem como a equivalência de 

funções de que trata a Resolução-TCU nº 24, de 26 de dezembro de 
1994, resolve: 

Art. 1º O auxílio-moradia a que se refere o inciso IV do art. 51 da 

Lei n.º 8.112, de 1990, com a redação dada pelo art. 156 da Medida 

Provisória n.º 301, de 2006, é regulamentado pela presente Portaria. 

Art. 2º O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas 
comprovadamente realizadas pelo beneficiário com aluguel de 

moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa 

hoteleira. 

§ 1º Não são indenizáveis as despesas de condomínio, energia, 

telefone, alimentação, bebidas, Imposto Predial e Territorial 
Urbano, taxas e outras, acessórias do aluguel ou da contratação de 

hospedagem. 

§ 2º Na primeira oportunidade em que o beneficiário requerer o 

auxílio-moradia deverá fazê-lo mediante processo instruído com a 

cópia do contrato de locação e recibo emitido pelo locador do 
imóvel, com firma reconhecida em cartório, ou nota fiscal do 

estabelecimento hoteleiro, no prazo de até quarenta dias após a 

realização da despesa. 

§ 3º Nas vezes subsequentes, o beneficiário comprovará apenas a 

realização da despesa mediante recibo ou nota fiscal autuada no 
sistema Processus como referente do processo inicial, no mesmo 

prazo estipulado no parágrafo anterior. 

Art. 2º O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas 

comprovadamente realizadas pelo beneficiário com aluguel de 

moradia e taxa ordinária de condomínio ou com meio de 

hospedagem administrado por empresa hoteleira. 

§ 1º Não são indenizáveis as despesas de energia, telefone, 
alimentação, bebidas, Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas e 

outras, acessórias do aluguel ou da contratação de hospedagem. 

§ 2º Na primeira oportunidade em que o beneficiário requerer o 

auxílio-moradia deverá fazê-lo mediante processo instruído com a 

cópia do contrato de locação e recibo emitido pelo locador do imóvel, 
bem assim cópia do boleto de pagamento da taxa de condomínio, 

com firma reconhecida em cartório, ou nota fiscal do estabeleciment o 

hoteleiro, no prazo de até quarenta dias após a realização da despesa. 

§ 3º Anualmente ou quando for exonerado da função, o beneficiário 

comprovará a realização das despesas mediante recibos ou notas fiscais 
autuadas no sistema Processus com referência do processo inicial . 

§ 3º O servidor prestará declaração inicial e anual , esta quando 

entregar os comprovantes de despesas referidos no § 3º do art. 2º, 

sob as penas da lei, quanto ao cumprimento dos requisitos enumerados 

nos incisos do caput. 
Art. 4º O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a oito 

anos dentro de cada período de doze anos, ainda que o servidor mude 

de função ou de Município de exercício da função. 

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de oito anos de concessão, o 

pagamento somente será retomado se observados, além do disposto no 
caput, os requisitos do art. 3º e seus incisos, não se aplicando, no caso, 

o § 2º do citado artigo. 

Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por cento 

do valor da retribuição pelo exercício da função de confiança ocupada 

pelo servidor e, em qualquer hipótese, não poderá ser superior a vinte 
e cinco por cento da remuneração de Ministro de Estado, conforme 

dispõe o art. 60-D, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990. 

Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art. 5º da Portaria-TCU 

nº 46, de 17 de janeiro de 2007. 

Acréscimos: 
§ 1º Independentemente do valor da função de confiança, fica 

garantido a todos que preencherem os requisitos o ressarcimento até o 
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Portaria-TCU nº 46, de 17 de Janeiro de 2007 - Redação 
Original 

Portaria-TCU n.º 145, de 10 de junho de 2008 

Art. 3º Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor que se deslocar 

do local de sua residência para o exercício de função de confiança 

de nível FC-4, FC-5 e FC-6, desde que: 

I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor; 
II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel 

funcional; 

III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha 

sido, nos doze meses que antecederem a sua designação, 

proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente 
cessionário de imóvel no Município aonde for exercer a função de 

confiança, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de 

construção; 

IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio -

moradia; 
V - o local de residência ou domicílio do servidor, quando de sua 

designação, não integre a mesma região metropolitana, 

aglomeração urbana ou microrregião, nos termos do art. 58, § 3º, da 

Lei n.º 8.112, de 1990; 

VI - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no 
Distrito Federal ou no Município aonde for exercer a função de 

confiança nos últimos doze meses, desconsiderando-se prazo 

inferior a sessenta dias dentro desse período; 

VII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração de 

lotação ou nomeação para cargo efetivo; e 
VIII - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. 

§ 1º Para fins do inciso III, o servidor deverá apresentar certidão 

negativa emitida pelo Cartório de Registro de Títulos e Cartório do 

Registro de Imóveis do local onde for exercer a função de confiança.  
§ 2º Para fins do inciso VI, não será considerado o prazo no qual o 

servidor estava ocupando outra função de confiança de níveis FC-

4, FC-5 ou FC-6. 

§ 3º O servidor prestará declarações, sob as penas da lei, quanto ao 

cumprimento dos requisitos enumerados nos incisos do caput. 
§ 4º O servidor que prestar declarações falsas terá cancelado o 

auxílio-moradia, será dispensado sumariamente da função 

comissionada, devolverá os valores recebidos e sujeitar-se-á, ainda, 

às sanções civis, penais e administrativas decorrentes da falta, nos 

termos do art. 121 da Lei nº 8.112, de 
1990. 

Art. 4º O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a 

cinco anos dentro de cada período de oito anos, ainda que o servidor 

mude de função ou de Município de exercício da função. 

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de cinco anos de concessão, 
o pagamento somente será retomado se observados, além do 

disposto no caput, os requisitos do art. 3º e seus incisos, não se 

aplicando, no caso, o § 2º do citado artigo. 

Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por 

cento do valor da retribuição pelo exercício da função de confiança 
ocupada pelo servidor e, em qualquer hipótese, não poderá ser 

superior ao auxílio-moradia recebido por Ministro de Estado, 

conforme dispõe o art. 60-D da Lei nº 8.112, de 1990. 

Parágrafo único. Até 30 de junho de 2008, o valor máximo do 

auxílio-moradia será de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 
Art. 6º No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel 

funcional à disposição do servidor ou cônjuge, ou aquisição de 

imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês. 

Art. 7º Os efeitos financeiros do benefício de que trata esta Portaria 

retroagem a 30 de junho de 2006. 
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Geral de 

Administração. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 

valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 60-D, 

§ 2º, da Lei nº 8.112, de 1990. 

§ 2º Mediante ato do Secretário-Geral de Administração o valor do 

auxílio-moradia poderá ser reajustado tendo como parâmetro o valor 
pago pelo Poder Executivo. 

  

9. Essas alterações tiveram por fundamento as razões explicitadas na Representação n.º 4/2008-

Segep/GS (peça 10), TC 012.399/2008, a seguir reproduzidas:  
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‘3. Ocorre que em 14 de maio de 2008 foi editada a Medida Provisória nº 431, que alterou os 
arts. 60-C e 60-D da Lei nº 8.112/90, os quais passaram a ter a redação adiante transcrita. (Esta MP foi 
convertida na Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008). 

‘Art. 172. A Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

‘‘Art. 60-C. O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a oito anos dentro de cada 
período de doze anos. 

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de oito anos dentro de cada período de doze anos, o 

pagamento somente será retomado se observados, além do disposto no caput, os requisitos do caput do art. 
60-B, não se aplicando, no caso, o parágrafo único do citado art. 60-B.’ (NR) 

‘Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por cento do valor do 
cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. 

§ 1º O valor do auxílio-moradia não poderá superar vinte e cinco por cento da remuneração de 

Ministro de Estado. 

§ 2º Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido 

a todos que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).’ 
(NR)’ 

4. Comparando os dispositivos acima reproduzidos com o disposto nos arts. 4º e 5º da Portaria 

TCU nº 46/2007, abaixo transcritos, nota-se a necessidade de alterações nesta última, considerando que 
foram modificados prazos e valores referentes à concessão do auxílio-moradia. Destaquei 

‘Art. 4º O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a cinco anos dentro de cada 
período de oito anos, ainda que o servidor mude de função ou de Município de exercício da função. 

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de cinco anos de concessão, o pagamento somente será 

retomado se observados, além do disposto no caput, os requisitos do art. 3º e seus incisos, não se aplicando, 
no caso, o § 2º do citado artigo. 

Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por cento do valor da retribuição 

pelo exercício da função de confiança ocupada pelo servidor e, em qualquer hipótese, não poderá ser 
superior ao auxílio-moradia recebido por Ministro de Estado, conforme dispõe o art. 60-D da Lei nº 8.112, 

de 1990. 

Parágrafo único. Até 30 de junho de 2008, o valor máximo do auxílio-moradia será de R$ 
1.800,00 (mil e oitocentos reais).’ 

5. A primeira alteração é quanto ao prazo de concessão do auxílio-moradia, o qual agora pode 
ser concedido por até oito anos dentro de cada período de doze anos, quando antes tal prazo era de até cinco 

anos dentro do período de doze anos. 

6. A segunda modificação diz respeito ao valor do auxílio-moradia, que passará de até vinte e 
cinco por cento do valor da retribuição pelo exercício da função comissionada ocupada pelo servidor, para, 

no mínimo, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), obedecidos os seguintes limites: a) vinte e cinco por 
cento do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado; e b) 

vinte e cinco por cento da remuneração de Ministro de Estado. 

7. Ainda, para fins de melhor operacionalizar eventuais reajustes  do auxílio-morad ia, 
propõe-se incluir dispositivo permitindo ao Secretário-Geral de Administração alterá-lo, tendo como 

parâmetro os valores praticados no Poder Executivo. 

8. Ademais, tendo em vista que a Medida Provisória nº 431/2008 dispõe que o nela previsto 

passou a vigorar a partir de sua publicação, ocorrida em 14/05/2008, sugere-se que tal data seja adotada 
como a inicial para efeitos financeiros decorrentes das alterações ora propostas. 
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9. Por fim, sugere-se alterar os prazos de apresentação de comprovantes de despesas , pelos 
beneficiários do auxílio-moradia, pois atualmente isso ocorre mensalmente, o que acarreta desnecessária 
tramitação de processos. Assim, para simplificar, tal apresentação passa a ter exigência anual, cabendo 

destacar que todos os beneficiários declararão inicialmente que preenchem as condições para recebimento 
do benefício, comprometendo-se a comunicar à Segep a perda dessas condições, que também poderá ser 

verificada diretamente por aquela unidade.’ 

10. Em corroboração às razões da Segep, a SEGEDAM fez contribuições nesses termos (peça 
11):  

Na essência, propõe-se alteração para incluir o ressarcimento (art. 2º, §§ 1º e 2º), a título de 
auxílio-moradia, não só de aluguel pago pelo servidor, mas também da taxa ordinário de condomínio  

paga por ele, considerando que a finalidade da referida indenização é para custear a moradia do servidor na 
nova localidade, sendo indiscutível que a mencionada taxa compõe o dispêndio mensal do servidor para 
permanecer na nova sede. 

Além disso, modificou-se a redação do valor a ser pago a título de auxílio-moradia (§1º do 
art. 5º). Na sugestão da Segep, o valor mínimo é de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 

independentemente do valor efetivamente pago pelo servidor. Na nova redação, consta-se ‘até o valor de 

R$ 1.800,00’. Ou seja, ressarcirá somente o que, de fato, for pago pelo servidor a título de aluguel e 

de taxa ordinário de condomínio. Tal entendimento surgiu da interpretação do disposto no art. 60-A e no 

§ 2º do art. 60-D da Lei n.º 8.112/90, este último acrescido pela MP n.º 431/2008. 

11. A segunda alteração ocorreu com a Portaria-TCU n.º 260, de 10 de novembro de 2008 

(peça 12), cujo objeto foi unicamente o art. 5º. Assim, para evitar repetição desnecessária de toda Portaria 
em exame, restringe-se o cotejo entre a redação original e a redação alterada somente do referido 
dispositivo. 

REDAÇÃO ORIGINAL Portaria-TCU N.º 145/2008 Portaria-TCU n.º 260/2008 

Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a 

vinte e cinco por cento do valor da retribuição 

pelo exercício da função de confiança ocupada 

pelo servidor e, em qualquer hipótese, não 

poderá ser superior ao auxílio-moradia 
recebido por Ministro de Estado, conforme 

dispõe o art. 60-D da Lei nº 8.112, de 1990. 

Parágrafo único. Até 30 de junho de 2008, o 

valor máximo do auxílio-moradia será de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e 

cinco por cento do valor da retribuição pelo exercício da 

função de confiança ocupada pelo servidor e, em 

qualquer hipótese, não poderá ser superior a vinte e 

cinco por cento da remuneração de Ministro de 
Estado, conforme dispõe o art. 60-D, § 1º, da Lei nº 

8.112, de 1990. 

Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art. 5º da 

Portaria-TCU nº 46, de 17 de janeiro de 2007. 

Acréscimos: 
§ 1º Independentemente do valor da função de 

confiança, fica garantido a todos que preencherem os 

requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 

(mil e oitocentos reais), nos termos do art. 60-D, § 2º, da 

Lei nº 8.112, de 1990. 
§ 2º Mediante ato do Secretário-Geral de Administração 

o valor do auxílio-moradia poderá ser reajustado tendo 

como parâmetro o valor pago pelo Poder Executivo. 

Art. 5º O valor do auxílio-

moradia é limitado a vinte e 

cinco por cento da 

remuneração de Ministro de 

Estado, conforme dispõe o art. 
60-D, §1º, da Lei nº 8.112, de 

1990. 

Art. 2º Fica revogado o §1º do 

art. 5º da Portaria-TCU nº 46, de 

17 de janeiro de 2007. 

  

12. Desta feita, no mesmo processo TC 012.399/2008-8, a SEGEDAM assim ancorou sua 
proposta de mudança normativa (peça 13): 

‘Trata-se de proposta de alteração da Portaria TCU nº 46, de 17/01/2007, que dispõe sobre a 

concessão do auxílio-moradia aos servidores deste Tribunal, em decorrência da edição da Medida 
Provisória nº 431, de 14/05/2008, que modificou os arts. 60-C e 60-D da Lei nº 8.112/90, transcritos a 

seguir. 

‘Art. 172. A Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

‘‘Art. 60-C. O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a oito anos dentro de 
cada período de doze anos. 
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Parágrafo único. Transcorrido o prazo de oito anos dentro de cada período de doze anos, o 
pagamento somente será retomado se observados, além do disposto no caput, os requisitos do caput do 
art. 60-B, não se aplicando, no caso, o parágrafo único do citado art. 60-B.’ (NR) 

‘Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por cento do valor do 
cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. 

§ 1º O valor do auxílio-moradia não poderá superar vinte e cinco por cento da remuneração 
de Ministro de Estado. 

§ 2º Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido 

a todos que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).’ 
(NR)’ 

2. A norma vigente no Tribunal sobre a matéria é a Portaria TCU nº 46/2007, que estabelece o 

valor do auxílio-moradia em até R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), independentemente do valor da 

função de confiança de que o servidor é detentor, conforme verbis.  

‘Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por cento do valor da retribuição 
pelo exercício da função de confiança ocupada pelo servidor e, em qualquer hipótese, não poderá ser 

superior a vinte e cinco por cento da remuneração de Ministro de Estado, conforme dispõe o art. 60-D, 
§1º, da Lei nº 8.112, de 1990.’ 

§ 1º. Independentemente do valor da função de confiança, fica garantido a todos que 

preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos 
do art. 60-D, §2º, da Lei nº 8.112, de 1990.’ 

3. Ocorre que esse limite é inferior ao valor que vem sendo regularmente pago no âmbito 

do Poder Executivo e por essa razão decidiu-se reexaminar a matéria para nos certificarmos se o auxílio -
moradia vinha sendo pago corretamente pelo TCU.  

4. Após detalhado exame da matéria, chegou-se à conclusão de que é necessário modificar a 

redação do art. 5º da Portaria TCU nº 46/2007 para adequá-lo ao que dispõe o art. 60-D da Lei n. 

8.112/90, o qual limita o auxílio-moradia a vinte e cinco por cento da remuneração de Ministro de 

Estado, e não a vinte e cinco por cento do valor da função de confiança ocupada. 

5. Tome-se por exemplo o despacho exarado pelo Ministério do Planejamento (fls. 19/20) 

[PEÇA 13], em que expressamente é admitido que o valor do auxílio-moradia ultrapasse os R$ 1.800,00 

tidos como teto por este Tribunal. Exemplificando: o servidor ocupante de DAS-101.6 no Poder 
Executivo - remuneração equivalente a R$ 11.179,36 (fl. 18) [PEÇA 13], pode receber até R$ 2.687,10 

(25% de R$ 10.748,43). 

6. O entendimento contido na Exposição de Motivos nº 58, de 2008, que submeteu ao Presidente 

da República a MP n. 431/2008, é no mesmo sentido. Nela, o Executivo declara expressamente que os R$ 
1.800,00 não são o limite máximo do auxílio-moradia, mas sim o mínimo, conforme reproduzido abaixo: 

‘125. A proposta também prevê alteração no pagamento do auxílio-moradia de que trata o art. 

60-C da Lei nº 8.112, de 1990, aumentando o limite de tempo para sua percepção de cinco para oito anos 
e assegurando o valor mínimo de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).’ (fls. 5/6) [PEÇA 13], grifo 

acrescentado 

7. Outro então não poderia ser o entendimento adotado para os servidores dos demais poderes. 
Afinal, a finalidade da norma é facilitar o preenchimento de funções de confiança e cargos em comissão, 

desonerando tais servidores das despesas com pagamento de moradia temporária, reconhecidamente 
elevadas na maioria das capitais brasileiras. E não apenas do Poder Executivo, visto que em todos os 

Poderes há remoções de ofício e não haveria razão para privilegiar um ou outro, com uma indenização 
criada por lei. 
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8. É útil destacar que o auxílio-moradia, em essência, objetiva atrair servidores para ocupação 
de cargos de direção nas diversas secretarias deste Tribunal, muitas situadas em locais com aluguéis de 
imóveis proibitivos. Assim, é evidente que a sistemática de pagamento de auxílio-moradia, atualmente  

adotada nesta Corte, contraria o interesse institucional dela própria, pois indiretamente afasta 

potenciais pessoas qualificadas para assumir cargos de gestão ou coordenação de projetos , por 

exemplo. A propósito, é notório que os servidores efetivos deste Tribunal são os que recebem os 

menores valores de auxílio-moradia, no âmbito da Administração Federal, conforme demonstra estudo 
comparativo inserido no TC 009.537/2007-6 [PEÇAS 14/15] (fl. 23). 

9. Importante frisar que o atual limite previsto no art. 60-D, §2º, da Lei n. 8.112/90, tem como 
intenção última beneficiar os detentores de funções de confiança DAS ou CD, cujas remunerações resultem 

em auxílio-moradia inferiores a R$ 1.800,00. Por exemplo, quem ocupa DAS 101.4, no âmbito do 
executivo, teria direito ao auxílio-moradia no valor de até R$ 1.710,94 (25% de R$ 6.843,76), mas poderá 
ser ressarcido de despesas com aluguel em até R$ 1.800,00. 

10. Assim, em respeito aos princípios da isonomia e da razoabilidade, o teto do auxílio-

moradia, para todos os Poderes, deve ser o equivalente a 25% da remuneração de Ministro de Estado.  

11. Destacamos que ao alterar o limite do auxílio-moradia para 25% da remuneração de 
Ministro de Estado, torna-se necessário retroagir os efeitos financeiros a 17/1/2007, tendo em vista que a 
aludida MP 431/2008 e a mencionada Exposição de Motivos 125 dirimiram as dúvidas que pairavam neste 

TCU, quando da edição da Portaria 46/2007, de 17/01/2007. 

12. Aliás, nessa linha é o Despacho exarado em 05/09/2007 (fl. 37 do TC 009.537/2007-6 

[PEÇA 14/15], em que se defende que a redação original do art. 60-D da Lei n. 8.112/1990, incluído pela 
Lei n. 11.355/2006, estabelecia tão-somente limites para o valor do auxílio-moradia, mas não disciplinava 
base de cálculo nem critério de fixação do benefício. Por isso o auxílio-moradia, no âmbito deste Tribuna l, 

já àquela época poderia ter como limite o auxílio recebido por Ministro de Estado (R$ 1.800,00), uma vez 
que nesta Corte não existe Cargo em Comissão equivalente às funções FC-4, FC-5 E FC-6. 

13. Ademais, negar aos servidores deste Tribunal o pagamento de auxílio-moradia superior a 

25% da função de confiança ocupada, ao argumento de que não existe correlação entre as FC’s desta Corte 
com os cargos em comissão do Poder Executivo, é fazer interpretação absolutamente literal da norma, 

situação nem sempre condizente com a realidade fática por que passam os servidores efetivos do Tribuna l, 
em relação aos não-efetivos do Tribunal, bem como aos dos Poderes Executivo e Judiciário. Por evidente, 
há diversas situações em que o legislador não consegue tratar identicamente a todos, ainda que a finalidade 

da norma seja essa, como assim foi no que se refere ao recebimento do auxílio-moradia.  

13. A terceira alteração foi promovida pela Portaria-TCU n.º 171, de 14 de abril de 2009 (peça 

16). Tão só revogou o inciso VIII do art. 3º, que dizia acerca de requisito temporal para concessão da 
indenização, e, por não ter correlação direta com o objeto da presente representação, vai se dispensar de 
maiores elucidações: 

Art. 3º Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor que se deslocar do local de sua 

residência para o exercício de função de confiança de nível FC-4, FC-5 e FC-6, desde 
que: 

VIII - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. 

Art. 1º Fica revogado o inciso VIII do Art. 3º da 

Portaria-TCU nº 46, de 17 de janeiro de 2007. 

  

14. A quarta alteração veio por meio da Portaria-TCU n.º 292, de 21 de setembro de 2009 
(peça 17), nos artigos 2º e 3º. A mudança ocorreu para excluir a taxa de condomínio das despesas 

indenizáveis e facilitar a comprovação de não propriedade de imóveis por meio da Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57833959.
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REDAÇÃO ORIGINAL Portaria-TCU n.º 145/2008 Portaria-TCU n.º 292/2009 

Art. 2º O auxílio-moradia consiste no 

ressarcimento das despesas 

comprovadamente realizadas pelo 

beneficiário com aluguel de moradia ou 

com meio de hospedagem administrado por 
empresa hoteleira. 

§ 1º Não são indenizáveis as despesas de 

condomínio, energia, telefone, 

alimentação, bebidas, Imposto Predial e 

Territorial Urbano, taxas e outras, 
acessórias do aluguel ou da contratação de 

hospedagem. 

§ 2º Na primeira oportunidade em que o 

beneficiário requerer o auxílio-moradia 

deverá fazê-lo mediante processo instruído 
com a cópia do contrato de locação e recibo 

emitido pelo locador do imóvel, com firma 

reconhecida em cartório, ou nota fiscal do 

estabelecimento hoteleiro, no prazo de até 

quarenta dias após a realização da despesa. 
Art. 3º Conceder-se-á auxílio-moradia ao 

servidor que se deslocar do local de sua 

residência para o exercício de função de 

confiança de nível FC-4, FC-5 e FC-6, 

desde que: 
III - o servidor ou seu cônjuge ou 

companheiro não seja ou tenha sido, nos 

doze meses que antecederem a sua 

designação, proprietário, promitente 
comprador, cessionário ou promitente 

cessionário de imóvel no Município aonde 

for exercer a função de confiança, incluída 

a hipótese de lote edificado sem averbação 

de construção; 
§ 1º Para fins do inciso III, o servidor 

deverá apresentar certidão negativa emitida 

pelo Cartório de Registro de Títulos e 

Cartório do Registro de Imóveis do local 

onde for exercer a função de confiança. 

Art. 2º O auxílio-moradia consiste no 

ressarcimento das despesas comprovadamente 

realizadas pelo beneficiário com aluguel de 

moradia e taxa ordinária de condomínio ou 

com meio de hospedagem administrado por 
empresa hoteleira. 

§ 1º Não são indenizáveis as despesas de energia, 

telefone, alimentação, bebidas, Imposto Predial e 

Territorial Urbano, taxas e outras, acessórias do 

aluguel ou da contratação de hospedagem. 
§ 2º Na primeira oportunidade em que o 

beneficiário requerer o auxílio-moradia deverá 

fazê-lo mediante processo instruído com a cópia 

do contrato de locação e recibo emitido pelo 

locador do imóvel, bem assim cópia do boleto 
de pagamento da taxa de condomínio, com 

firma reconhecida em cartório, ou nota fiscal do 

estabelecimento hoteleiro, no prazo de até 

quarenta dias após a realização da despesa. 

Art. 2º O auxílio-moradia consiste no 

ressarcimento das despesas 

comprovadamente realizadas pelo 

beneficiário com aluguel de moradia ou 

com meio de hospedagem administrado por 
empresa hoteleira. 

§ 1º Não são indenizáveis as despesas de 

condomínio, energia, telefone, 

alimentação, bebidas, Imposto Predial e 

Territorial Urbano, taxas e outras, 
acessórias do aluguel ou da contratação de 

hospedagem. 

§ 2º Na primeira oportunidade em que o 

beneficiário requerer o auxílio-moradia 

deverá fazê-lo mediante processo instruído 
com a cópia do contrato de locação e recibo 

emitido pelo locador do imóvel, com firma 

reconhecida em cartório, ou nota fiscal do 

estabelecimento hoteleiro, no prazo de até 

quarenta dias após a realização da despesa. 
Art. 3º (...) 

§ 1º Para fins do inciso III, o servidor 

deverá apresentar certidão negativa emitida 

pelo Cartório de Registro de Títulos e 

Cartório do Registro de Imóveis do local 
onde for exercer a função de confiança ou 

cópia da última declaração anual de 

imposto de renda. 

  

 

15. A penúltima alteração ocorreu pela Portaria-TCU n.º 40, de 7 de fevereiro de 2011 (peça 
18), novamente, incidindo sobre o art. 5º, especificamente, trocando o limite de vinte e cinco por cento da 
remuneração de Ministro de Estado, para um valor fixo de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 

independentemente da função de confiança ocupada pelo servidor.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57833959.
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REDAÇÃO ORIGINAL Portaria-TCU n.º 145/2008 Portaria-TCU n.º 
260/2008 

Portaria-TCU n.º 40/2011 

Art. 5º O valor do auxílio-moradia 

é limitado a vinte e cinco por 

cento do valor da retribuição pelo 

exercício da função de confiança 
ocupada pelo servidor e, em 

qualquer hipótese, não poderá ser 

superior ao auxílio-moradia 

recebido por Ministro de Estado, 

conforme dispõe o art. 60-D da 
Lei nº 8.112, de 1990. 

Parágrafo único. Até 30 de junho 

de 2008, o valor máximo do 

auxílio-moradia será de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Art. 5º O valor do auxílio-moradia é 

limitado a vinte e cinco por cento do valor 

da retribuição pelo exercício da função de 

confiança ocupada pelo servidor e, em 
qualquer hipótese, não poderá ser superior 

a vinte e cinco por cento da 

remuneração de Ministro de Estado, 

conforme dispõe o art. 60-D, § 1º, da Lei 

nº 8.112, de 1990. 
Art. 3º Fica revogado o parágrafo único 

do art. 5º da Portaria-TCU nº 46, de 17 de 

janeiro de 2007. 

Acréscimos: 

§ 1º Independentemente do valor da 
função de confiança, fica garantido a todos 

que preencherem os requisitos o 

ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 

(mil e oitocentos reais), nos termos do art. 

60-D, § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990. 
§ 2º Mediante ato do Secretário-Geral de 

Administração o valor do auxílio-moradia 

poderá ser reajustado tendo como 

parâmetro o valor pago pelo Poder 

Executivo. 

Art. 5º O valor do 

auxílio-moradia é 

limitado a vinte e cinco 

por cento da 
remuneração de 

Ministro de Estado, 

conforme dispõe o art. 

60-D, §1º, da Lei nº 

8.112, de 1990. 
Revogação: 

Art. 2º Fica revogado o 

§1º do art. 5º da 

Portaria-TCU nº 46, de 

17 de janeiro de 2007. 

Art. 5º O valor do auxílio-

moradia de que trata esta 

Portaria é limitado a R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos 
reais), independentemente da 

função de confiança ocupada 

pelo servidor. 

  

16. Não há registro histórico nesta Secretaria sobre essa mudança. Além disso, 
diferentemente das outras portarias , na elaboração desta Portaria-TCU n.º 40/2011, deixou-se de 

observar a praxe da técnica legislativa desta Administração de fazer constar nos ‘considerandos’ o número 
do processo. 

17. Nessa alteração se estabeleceu um único valor de limite, aquele do § 2º do art. 60-D da Lei 
n.º 8.112, de 1990, com redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 14 de maio de 2008, posteriormente 
convertida na Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, em pleno vigor, ao que tudo indica, baseando-se 

exclusivamente no fato de que 25% de nossas funções comissionadas resulta em valor menor que R$ 
1.800,00: 

‘Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. (Incluído pela 
Lei nº 11.784, de 2008) 

§ 1o O valor do auxílio-moradia não poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) da 
remuneração de Ministro de Estado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 

§ 2o Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido 
a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 
(Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)’ 

18. Nesse sentido, o próprio Poder Executivo tem entendimento muito distinto do TCU, pois, 
em Nota Técnica n.º 105/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (peça 21), a Segep do Ministério do 

Planejamento assim se manifestou sobre o assunto: 

‘12. Registre-se que, do exposto no art. 60-D da Lei nº 8.112, de 1990, infere-se que o auxílio-

moradia foi fixado em 25% (vinte e cinco por cento) do valor do cargo em comissão, função comissionada 

ou cargo de Ministro de Estado ocupado. Ademais, o § 1º do referido artigo impõe um teto ao valor do 
auxílio-moradia, que não pode ser ultrapassado, ou seja, o valor da referida indenização não poderá superar 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do subsídio do Ministro de Estado.  

13. Ressalte-se que, conforme se depreende do § 2º do art. 60-D da Lei nº 8.112, de 1990, 
independentemente do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos que 

preencherem os requisitos para a percepção da referida indenização o ressarcimento até o valor de R$ 
1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57833959.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20431-2008?OpenDocument
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BTCU Administrativo Normal | Ano 50 | n° 36 | Quarta-feira, 26/07/2017 14 
 

[...] 

34. No que se refere aos valores a serem pagos a título de auxílio-moradia, o art. 60-D da Lei 
nº 8.112, de 1990, limita o valor mensal a ser pago a título de auxílio-moradia a 25% do valor do cargo em 

comissão, da função comissionada ou do cargo de Ministro de Estado ocupado. Dessa forma, o servidor 
ocupante de cargo DAS-4 irá perceber o auxílio-moradia limitado a 25% do valor do referido cargo 

comissionado e assim respectivamente.  

35. Frise-se, em relação ao valor máximo a ser pago a título de ressarcimento do referido 
benefício, que deve ser observado o disposto no art. 60-D, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990, o qual estabelece 

que o teto para o pagamento do referido benefício corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) da 
remuneração de Ministro de Estado. Assim, o valor do auxílio-moradia dos ocupantes de cargo em 

comissão ou função comissionada não poderá superar 25% do valor do subsídio do Ministro de Estado, 
conforme já mencionado.  

36. No que tange ao valor mínimo a ser considerado para fins de pagamento do auxílio -

moradia, é oportuno esclarecer que, diante de questionamentos advindos de outros órgãos a esta Secretaria, 
submeteu-se o assunto à Consultoria Jurídica deste Ministério que, no PARECER Nº 0897-

3.10/2012/EF/CONJUR-MP/CGU/AGU, fls. 21/47, deixou assente que o valor mínimo a ser considerado 
para ressarcimento do pagamento do referido benefício é o de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).  

37. Deve-se considerar, todavia, que, em virtude do fato de o auxílio-moradia estar 

condicionado à comprovação das despesas  pelo servidor, caso este venha a alugar imóvel cujo valor 

seja inferior ao estabelecido na norma, o ressarcimento será no valor efetivamente comprovado.’ 

19. Assim, a presente Representação busca adequar o texto da regra interna à lei de regência do 
assunto e ainda ficar em perfeita harmonia com os demais Poderes. Embora esse seja um juízo a ser melhor 
construído pela d. Conjur/TCU, como já solicitado pela Exma. Ministra-Relatora. 

20. Ao cabo, recentemente ocorreu a última alteração, com a Portaria-TCU n.º 8, de 2 de 
janeiro de 2015 (peça 19), para somente revogar o art. 4º. 

REDAÇÃO ORIGINAL Portaria-TCU N.º 145/2008 Portaria-TCU n.º 

8/2015 

Art. 4º O auxílio-moradia não será concedido por prazo 

superior a cinco anos dentro de cada período de oito 

anos, ainda que o servidor mude de função ou de 
Município de exercício da função. 

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de cinco anos de 

concessão, o pagamento somente será retomado se 

observados, além do disposto no caput, os requisitos do 

art. 3º e seus incisos, não se aplicando, no caso, o § 2º do 
citado artigo. 

Art. 4º O auxílio-moradia não será concedido por prazo 

superior a oito anos dentro de cada período de doze 

anos, ainda que o servidor mude de função ou de 
Município de exercício da função. 

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de oito anos de 

concessão, o pagamento somente será retomado se 

observados, além do disposto no caput, os requisitos do 

art. 3º e seus incisos, não se aplicando, no caso, o § 2º 
do citado artigo. 

Art. 1º Fica revogado o 

art. 4º da Portaria-TCU 

nº 46, de 17 de janeiro 
de 2007. 

  

21. Na Representação n.º 4/2014-Segep (peça 20), TC 023.953/2014-4, o SCV/Diape sustentou, 
em suas razões, a necessidade de revogar o art. 4º da Portaria em debate para adequá-la à Lei nº 12.998, de 

18 de junho de 2014, que não mais exigia limitação temporal para concessão do auxílio, nestes termos: 

‘Trata-se de proposta de alteração da Portaria-TCU nº 46, de 17 de janeiro de 2007, com vistas 

a adequá-la à revogação do art. 60-C da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, promovida pelo art. 
44, inciso VIII, da Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014, resultante da conversão da Medida Provisória 
nº 632, de 24 de dezembro de 2013.  

2. O art. 60-C da Lei nº 8.112/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro 
de 2008, resultante da conversão da Medida Provisória nº 431, de 14 de maio de 2008, assim prescrevia: 

‘Art. 60-C. O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a 8 (oito) anos dentro de 
cada período de 12 (doze) anos.’ 

3. Com o intuito de adequar a mencionada Portaria ao então novel texto legal, foi expedida a 

Portaria-TCU nº 145, de 10 de junho de 2008, que alterou o art. 4º da Portaria-TCU nº 46/2007. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57833959.
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4. Neste momento, contudo, revela-se necessária a revogação do art. 4º da Portaria-TCU nº 
46/2007, com a redação dada pela Portaria-TCU nº 145/2008, uma vez que não mais subsiste a limitação 

temporal de concessão do auxílio-moradia, outrora imposta pelo dispositivo legal revogado.’” 

4. A Consultoria Jurídica - Conjur também apresentou parecer sobre a matéria e divergiu das 
análises da Segedam. Manifestou-se, nos termos abaixo transcritos, pelo indeferimento da pretensão 

exposta nesta representação (peça 25): 

“4. O pleito em questão não merece ser acolhido, porquanto a Lei n. 8.112/1990, com a redação 
dada pela Lei n. 11.355/2006, estabelece de forma cristalina que a base de cálculo do auxílio-moradia 

corresponde ao ‘valor do cargo em comissão ocupado pelo servidor’. O fato de a referida norma não 
mencionar explicitamente ‘função de confiança’ não significa que o legislador foi omisso no que se refere 

ao cálculo do respectivo auxílio-moradia. Segundo asseverado pela Segedam, interpretando-se  

sistematicamente os demais dispositivos que criaram o auxílio-moradia, chega-se à conclusão de que 

o art. 60-D da Lei n. 8.112/1990 também estabelece que a base de cálculo para o referido benefício 

deve corresponder ao valor da função de confiança ocupada pelo servidor. 

5. Ademais, consoante destacado pela Segedam, o cargo em comissão e a função de confiança 

têm naturezas jurídicas distintas, não havendo que se aplicar os normativos do Executivo e do Judiciár io, 
que se referem a cargo comissionado, ao presente caso, que trata da função de confiança dos servidores da 
Secretaria do Tribunal de Contas da União. Ad argumentandum tantum, mesmo que os normativos do 

Executivo e do Judiciário estabelecessem forma diferenciada de cálculo do auxílio-moradia para suas 
funções de confiança, ainda assim não poderia o TCU elastecer a interpretação dada ao art. 60-D da Lei n. 

8.112/90 em prol do princípio da isonomia, haja vista que, nos termos do artigo 37, X, da Constituição 
Federal, a criação, a extensão ou a extinção de vantagens dos servidores públicos somente pode ser feita 
por meio de lei específica. 

6. Cumpre, ainda, invocar o teor do enunciado nº 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, 
com indubitável incidência analógica na espécie, verbis: 

Súmula 339: 

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos sob fundamento de isonomia. 

7. De tanto, resulta que o pleito em questão não encontra amparo legal. Como dito acima, a Lei 
8.112/90 dispõe que a base de cálculo do auxílio-moradia corresponde ao valor do cargo em comissão ou 
função de confiança ocupado pelo servidor. Não há, portanto, qualquer previsão legal no sentido de que 

a referida vantagem seja calculada com base em cargo ou função diverso do ocupado pelo servidor, 

como também não há previsão legal no sentido de que a base de cálculo englobe a remuneração do 

cargo efetivo. 

8. Pelo exposto, não há como se dar ao art. 60-D da Lei n. 8.112/90 interpretação diversa da 
sustentada pela Segedam e por esta Consultoria Jurídica a pretexto de atender aos princípios da 

razoabilidade e da isonomia, porquanto o princípio maior que rege a Administração Pública é o da 
legalidade. Logo, esta Consultoria Jurídica é de parecer pelo INDEFERIMENTO do pleito em questão.” 

É o relatório. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57833959.
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VOTO 

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de representação da Secretaria-Geral de 
Administração - Segedam deste Tribunal, com proposta de alteração da Portaria TCU 46/2007, que dispõe 

sobre concessão de auxílio-moradia a servidores designados para exercício de funções de confiança de 
códigos FC-4 a FC-6 em localidades diferentes das sedes de seus domicílios. Em deferência ao Plenário 

desta Casa, a Presidência submeteu a matéria a sorteio de relator para apreciação pelo colegiado. 

2. O auxílio-moradia, verba de caráter indenizatório, consiste no ressarcimento de despesas 
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem 

administrado por empresa hoteleira. Encontra fundamento legal nos artigos 60-A a 60-E da Lei 8.112/1990, 
e, atendidos os requisitos, os servidores que se mudam do local de residência para ocupar cargo em 

comissão ou função de confiança fazem jus à compensação financeira, assim delimitada: 

“Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. (Incluído pela 

Lei nº 11.784, de 2008) 

§ 1º O valor do auxílio-moradia não poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) da 

remuneração de Ministro de Estado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 

§ 2º Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido 
a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

(Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)” 

3. Neste Tribunal a regulamentação da matéria é objeto da Portaria TCU 46/2007, que, no texto 

atual, calcula o benefício da seguinte forma: 

“Art. 5º O valor do auxílio-moradia de que trata esta Portaria é limitado a R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais), independentemente da função de confiança ocupada pelo servidor. (NR) (Portaria - TCU 

nº 40, de 07/02/2011, BTCU nº 04/2011)” 

4. Com base na referida normatização, portanto, atendidas as condições de admissibilidade, aos 
servidores do TCU podem ser reembolsadas as despesas com moradia até o limite de R$ 1.800,00. A 

simplificação adotada na norma regulamentar, que prescindiu da aplicação dos percentuais de 25% sobre 
as bases de cálculo indicadas pela Lei 8.112/1990 e adotou apenas o limite objetivo indicado no § 2º do art. 

60-D da Lei 8.112/1990, decorre da própria estruturação das carreiras técnicas no âmbito do TCU. O valor 
da maior função existente no Tribunal, a FC-6, atualmente é de R$ 4.964,41, e, por conseguinte, o 
percentual de 25% das funções comissionadas recebidas pelos beneficiários retornaria, em qualquer caso, 

valor inferior a R$ 1.800,00. 

5. As alterações propostas pela Segedam nesta representação têm origem em demanda coletiva 

de servidores, que, na essência, pleiteiam a adoção, neste Tribunal, da sistemática de cálculo do auxílio -
moradia utilizada no Poder Executivo. Como fundamento fático principal de sua proposta, a unidade básica 
avaliou que, embora presentes os mesmos requisitos objetivos (o exercício de funções relevantes, com 

atribuições equivalentes) e a mesma destinação (cobrir despesa com aluguel de moradia ou hospedagem 
para o servidor que muda de sede, no interesse do serviço, para o exercício de função relevante), a 

sistemática de cálculo aplicada no TCU não seria equivalente à adotada naquele Poder.  

6. No Executivo, com base no caput do art. 60-D da Lei 8.112/1990, o auxílio é calculado pela 
aplicação do percentual de 25% sobre os valores dos cargos em comissão, que atualmente variam de R$ 

9.476,47 (DAS 101.4 e 102.4) a R$ 15.479,92 (DAS 101.6 a 102.6). Ainda que o benefic iário seja detentor 
de cargo efetivo e faça a opção por receber apenas parcialmente o valor do cargo em comissão ocupado, o 

auxílio-moradia é calculado com base no valor integral do cargo comissionado. De outra forma, como 
registrado acima, no TCU tem prevalência a regra do § 2º do art. 60-D da Lei 8.112/1990, que limita a 
indenização a R$ 1.800,00.  
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7. Para apoiar sua proposta de alteração regulamentar, a Segedam apresentou as definições da 
Resolução TCU 24/1994, que indicam a correlação entre os níveis das funções comissionadas das Casas do 
Congresso e do TCU e os níveis do Grupo DAS da estrutura do Poder Executivo. Essa correspondência, 

atualmente adaptada às alterações promovidas pelas reestruturações de carreira que se seguiram no 
Tribunal, demonstraria a equivalência entre as funções comissionadas desta Corte e os cargos em comissão 

daquele Poder.  

8. Destarte, com o objetivo de considerar no cálculo do auxílio-moradia a referida equivalênc ia 
de funções da Resolução TCU 24/1994, a Segedam propôs adotar, como limite das indenizações, o 

percentual de 25% aplicado aos valores fixados para os cargos em comissão do Grupo DAS da estrutura do 
Poder Executivo. Nos termos atuais, em relação à função mais elevada estabelecida neste Tribunal (FC-6), 

o limite de R$ 1.800,00 passaria para R$ 3.869,98 (25% de R$ 15.479,92). 

9. Em razão das diversas alterações em dispositivos legais e regulamentares desde a instituição 
do auxílio-moradia, julguei pertinente solicitar à Segedam o detalhamento dessas modificações e as análises 

pretéritas no âmbito da unidade básica. Adicionalmente, solicitei nova manifestação da Consultoria Jurídica 
do TCU - Conjur. 

10. A Segedam relacionou as análises pretéritas sobre o assunto e registrou as alterações 
ocorridas na Portaria TCU 46/2007 desde sua publicação original. Com os destaques pertinentes, transcrevo 
abaixo as sistemáticas de cálculo do auxílio-moradia adotadas no TCU desde a criação da indenização:  

i) Redação original: Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por cento do 
valor da retribuição pelo exercício da função de confiança ocupada pelo servidor e, em qualquer hipótese, 

não poderá ser superior ao auxílio-moradia recebido por Ministro de Estado, conforme dispõe o art. 60-D 
da Lei nº 8.112, de 1990. 

ii) Portaria-TCU 145/2008: Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por 

cento do valor da retribuição pelo exercício da função de confiança ocupada pelo servidor e, em qualquer 
hipótese, não poderá ser superior a vinte e cinco por cento da remuneração de Ministro de Estado, conforme 
dispõe o art. 60-D, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990. (alterações decorrentes da Medida Provisória 431/2008, 

convertida na Lei 11.784/2008) 

iii) Portaria-TCU 260/2008: Art. 5º O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por 

cento do valor da remuneração de Ministro de Estado, conforme dispõe o art. 60-D, §1º, da Lei nº 8.112, 
de 1990. (alterações decorrentes de nova interpretação da legislação) 

iv) Portaria-TCU 40/2011: Art. 5º O valor do auxílio-moradia de que trata esta Portaria é 

limitado a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), independentemente da função de confiança ocupada 
pelo servidor. (alterações decorrentes de nova interpretação da legislação) (grifos nossos) 

11. Na conclusão de seu parecer, a Segedam defendeu a proposta de alteração da Portaria TCU 
46/2007 e destacou que a finalidade principal seria adequar o texto da regra interna à lei de regência do 
assunto, de maneira a tornar isonômica com os demais Poderes a forma de cálculo do benefício. 

12. A Consultoria Jurídica, em divergência, concluiu pela inviabilidade das alterações 
regulamentares propostas pela Segedam. Ratificou as conclusões registradas em seu parecer no TC-

009.537/2007-6, datado de 18 de junho de 2007, e sustentou que não há fundamento legal para que “a 

referida vantagem seja calculada com base em cargo ou função diversos do ocupado pelo servidor, 

como também não há previsão legal no sentido de que a base de cálculo englobe a remuneração do 

cargo efetivo”. 

13. Com efeito, no exame da matéria, são determinantes as distinções estabelecidas na norma 

criadora do auxílio-moradia (art. 60-B, inciso V, da Lei 8.112/1990), que fixou três bases de cálculo para o 
benefício: cargo em comissão, função de confiança e cargo de ministro de Estado. 
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14. Os servidores que podem receber o auxílio neste Tribunal são os ocupantes de funções 
comissionadas FC-4, FC-5 e FC-6, e, sob a estrutura das carreiras técnicas do TCU, não há hipótese de 
beneficiário ocupante de cargo em comissão. Em qualquer caso, portanto, nesta Corte, apenas os servidores 

que ocupam função comissionada podem receber a indenização. 

15. Nesse cenário, é forçoso considerar que há diferenças, fundamentadas na própria 

Constituição Federal, em seu art. 37, inciso V, entre as naturezas jurídicas da função de confiança e do 
cargo em comissão. Em essência, embora os dois conceitos estejam vinculados ao desenvolvimento de 
atividades de direção, chefia e assessoramento, o cargo corresponde ao conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, enquanto 
a função é uma adição de atribuições às obrigações do cargo efetivo. 

16. Assim, não é possível dispensar a interpretação literal do art. 60-B, inciso V, da Lei 
8.112/1990, que conduz ao enquadramento direto das funções comissionadas como base de cálculo do 
auxílio-moradia no TCU, para adotar interpretação extensiva e passar a calcular a indenização a partir dos 

valores dos cargos comissionados do Poder Executivo, que sequer existem neste Tribunal. 

17. Ultrapassar tais diferenças implicaria considerar letra inútil a discriminação feita por aquele 

dispositivo legal ao fixar três bases de cálculo para o auxílio-moradia: cargo em comissão, função de 
confiança e cargo de ministro de Estado. Ademais, há de ser reconhecida a ausência de previsão legal para 
cálculo do auxílio-moradia com base em cargo ou função diversa da ocupada pelo servidor. 

18. Lembro ainda que, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a criação, a 
extensão ou a extinção de vantagens dos servidores públicos somente podem acontecer por meio de lei 

específica, e o princípio da legalidade não pode, em relação à matéria em exame, ser sobrepujado em nome 
da isonomia pleiteada. 

19. No âmbito do Executivo, por meio de expressa disposição, diversas leis de reestruturação 

de carreiras públicas consignaram possível solução para a questão. As Leis 13.027/2014 (Polícia Rodoviária 
Federal), 12.898/2013 (Departamento de Infraestrutura de Transportes), 12.443/2011 (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) e 12.002/2009 (Departamento Nacional de Produção Mineral), por 

exemplo, ao criarem funções comissionadas em substituição a cargos em comissão extintos pelas mesmas 
normas, trouxeram tabelas de equivalência entre FC e CC e, além disso, aduziram que as funções 

comissionadas então criadas “equivalem, para todos os efeitos legais e regulamentares, aos cargos em 

comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS de níveis correspondentes”. 

20. Disposição semelhante, contudo, não consta das normas que regem a carreira técnica do 

TCU.  

21. Assim, embora seja de incontestável razoabilidade a intenção de conferir maior isonomia à 

forma de cálculo do auxílio-moradia no TCU em face daquela aplicada nos outros Poderes, na solução da 
presente controvérsia deve prevalecer o princípio da legalidade, na condição de fundamental condutor da 
Administração Pública. 

Ante o exposto, com as devidas vênias, acolho as conclusões da Consultoria Jurídica e julgo 
improcedente a representação apresentada pela Segedam. VOTO, assim, por que o Tribunal adote a minuta 

de acórdão que submeto à consideração deste colegiado. 

TCU, Sala das Sessões, em 19 de julho de 2017. 

ANA ARRAES 

Relatora 
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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DAS UNIDADES NOS ESTADOS 
  

SECEX-SE 
  

PORTARIAS 

PORTARIA N.º 6, DE 24 DE JULHO DE 2017 

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DE SERGIPE, 
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolve: 

Com fundamento no inciso XVII do art. 1º da Portaria n.º 09-SEGEDAM, de 02 de janeiro de 
2015, e nas disposições contidas na Portaria - TCU n.º 206/GP, de 18 de setembro de 2003, alterada pela 

Portaria - TCU n° 296 de 01/12/2008, conceder a Marco Antônio Mota da Silva, TFCE (Área Técnico 
Administrativo), Mat. 3575-0, um Suprimento de Fundos no valor de R$800,00 (oitocentos reais), 
conforme detalhamento no quadro abaixo, para atender as despesas que não possam subordina-se ao 

processo normal de aplicação e as que exijam pronto pagamento em espécie, necessárias ao bom 
funcionamento desta Secretaria, estabelecendo os prazos de 30 (trinta) dias para aplicação do aludido 

quantitativo, a partir da data de emissão da correspondente Ordem Bancária, e de 10 (dez) dias subsequentes 
para comprovação dos gastos, nos termos da legislação em vigor. 

PTRES  Natureza da despesa Valor (R$) 

096823 - Administração da Unidade 3.339030 - MATERIAL 800,00 

TOTAL 800,00 
  

JACKSON LUIZ ARAÚJO SOUZA 
Secretário de Controle Externo
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente - 

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; §2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 
143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Despacho do Gabinete do Presidente exarado à peça nº 3; 

ATIVIDADE/EVENTO: Visita técnica à Secex-SP; 
LOCAL/PERÍODO: São Paulo/SP, dia 21/7/2017; 

ATESTAÇÃO: Gabinete do Ministro Aroldo Cedraz. 

Em 24 de julho de 2017 

NOME / MATRÍCULA 
CARGO/ 

FUNÇÃO 

PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC. 

AUX.-ALIM. 

TOTAL/ 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB. /DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA 

(LDO-2017) 

TOTAL A 

PAGAR (1) 

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA / 6821-7 Ministro 21/7/2017 ½ ½ 1.069,16 22,32 512,26 300,00 812,26 112,26 700,00 

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários. 

(TC 020.669/2017-8) 

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração em Substituição 
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DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente - 

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; §2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 

143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Autorização do Diretor da ISC/Digesp à peça nº 3; 

ATIVIDADE/EVENTO: Conferência Gartner Segurança e Gestão de Risco; 
LOCAL/PERÍODO: São Paulo/SP, dias 8 e 9/8/2017; 
ATESTAÇÃO: Sefti e Setic. 

Em 24 de julho de 2017 

NOME / MATRÍCULA 
CARGO/ 

FUNÇÃO 

PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC. 

AUX.-ALIM. 

TOTAL/ 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB. /DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA 

(LDO-2017) 

TOTAL A 

PAGAR (1) 

CRISTIANE SCHUNIG / 5474-7 AUFC 7 a 9/8/2017 2,5 2,5 375,00 111,60 825,90 300,00 1.125,90 - 1.125,90 

DIEGO OLIVEIRA FARIAS / 10642-9 AUFC 7 a 9/8/2017 2,5 2,5 375,00 111,60 825,90 300,00 1.125,90 - 1.125,90 

REGINA TSUJIGUCHI MIKAMI / 5860-2 AUFC 7 a 9/8/2017 2,5 2,5 375,00 111,60 825,90 300,00 1.125,90 - 1.125,90 

SYLVIO XAVIER JUNIOR / 2423-6 AUFC 7 a 9/8/2017 2,5 2,5 375,00 111,60 825,90 300,00 1.125,90 - 1.125,90 

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários. 

(TC 019.704/2017-8) 

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração em Substituição 
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DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente -  

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 

143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Autorização do Secretário-Geral de Administração; 

ATIVIDADE/EVENTO: Reunião do Grupo de Administração Pública da ASUG/SAP SAP Localization Summit Reunião com a SAP para definição das novas 
funcionalidades a serem implementadas no núcleo da solução de gestão de pessoas adquiridas pelo TCU - Sistema Viajar - evento nº 210/2017; 
LOCAL/PERÍODO:São Leopoldo-RS, de 31/7/2017 a 3/8/2017; 

ATESTAÇÃO: Segep - Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Em 24 de Julho de 2017  

NOME/MATRÍCULA CARGO 
PERÍODO 
VIAGEM 

DIÁRIAS 
DIAS 

ÚTEIS 
VALOR 
UNIT. 

DESC 
AUX.-ALIM. 

TOTAL 
DIÁRIAS 

ADIC. 
EMB./DES. 

TOTAL 
GERAL 

GLOSA  
(LDO/2017) 

TOTAL A  
PAGAR (1) 

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 

2685-9 

AUFC 

FC-5 
30/7/2017 a 4/8/2017 5,5 4,5 R$ 492,00 R$ 200,88 R$ 2.505,12 R$ 300,00 R$ 2.805,12 R$ 0,00 R$ 2.805,12 

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários. 

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração em Substituição 
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DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente -  

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 

143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO Nº 627/2017; 

ATIVIDADE/EVENTO: Consolidação de matrizes de planejamento no âmbito da FOC Aquisições das Univers idade sob a coordenação da Secex-BA. - 
Sistema Viajar - evento nº 216/2017; 
LOCAL/PERÍODO:Salvador-BA, de 1 a 3/8/2017; 

ATESTAÇÃO: SECEX-AL - Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas. 

Em 24 de Julho de 2017  

NOME/MATRÍCULA CARGO 
PERÍODO 
VIAGEM 

DIÁRIAS  
DIAS 
ÚTEIS  

VALOR 
UNIT. 

DESC 
AUX.-ALIM. 

TOTAL 
DIÁRIAS  

ADIC. 
EMB./DES. 

TOTAL 
GERAL 

GLOSA  
(LDO/2017) 

TOTAL A  
PAGAR (1) 

MARCELO CHAVES ARAGAO 

6530-7 
AUFC 31/7/2017 a 4/8/2017 4,5 4,5 R$ 375,00 R$ 200,88 R$ 1.486,62 R$ 300,00 R$ 1.786,62 R$ 0,00 R$ 1.786,62 

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários. 

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração em Substituição 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57833959.



BTCU Administrativo Normal | Ano 50 | n° 36 | Quarta-feira, 26/07/2017 24
 

 

DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente -  

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 

143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Portaria de Fiscalização nº 328/2017-SeinfraPortoFerrovias; 

ATIVIDADE/EVENTO: Participação na Audiência Pública ANTT 7/2017, que tem o objetivo de receber contribuições para aprimorar os estudos técnicos e 
as minutas do edital e do contrato da subconcessão da Ferrovia Norte-Sul (FNS), trecho do Porto Nacional (TO) a Estrela D'Oeste (SP) - Sistema Viajar - 
evento nº 209/2017; 

LOCAL/PERÍODO:São Paulo-SP, 3/8/2017; 
ATESTAÇÃO: SeinfraPortoFerrovia - Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária. 

Em 24 de Julho de 2017  

NOME/MATRÍCULA CARGO 
PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC 

AUX.-ALIM. 

TOTAL 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB./DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA  

(LDO/2017) 

TOTAL A  

PAGAR (1) 

PAULO PESSOA GUERRA NETO 
8578-2 

AUFC 
FC-3 

3/8/2017 0,5 0,5 R$ 406,00 R$ 22,32 R$ 180,68 R$ 300,00 R$ 480,68 R$ 0,00 R$ 480,68 

RHERMAN RADICCHI TEIXEIRA VIEIRA 

9488-9 
AUFC 3/8/2017 0,5 0,5 R$ 375,00 R$ 22,32 R$ 165,18 R$ 300,00 R$ 465,18 R$ 0,00 R$ 465,18 

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 
menor a ser pago aos beneficiários. 

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração em Substituição 
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DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente -  

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU 

nº 143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Autorização do Secretário-Geral de Controle Externo; 

ATIVIDADE/EVENTO: participar de reunião com membro da rede de controle, São Luís/MA - Sistema Viajar - evento nº 213/2017; 
LOCAL/PERÍODO:São Luís-MA, 28/7/2017; 
ATESTAÇÃO: Seccor - Secretaria de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e Corrupção. 

Em 24 de Julho de 2017  

NOME/MATRÍCULA CARGO 
PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC 

AUX.-ALIM. 

TOTAL 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB./DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA  

(LDO/2017) 

TOTAL A  

PAGAR (1) 

RAFAEL JARDIM CAVALCANTE 

6248-0 

AUFC 

FC-5 
27 a 28/7/2017 1,5 1,5 R$ 492,00 R$ 66,96 R$ 671,04 R$ 300,00 R$ 971,04 R$ 0,00 R$ 971,04 

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 

menor a ser pago aos beneficiários. 

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração em Substituição 
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DIÁRIAS 

- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente - 

FUNDAMENTO: arts. 19 e 30 da Portaria-TCU nº 308/2015; incisos V, VI e VII do art. 1º da Portaria-Segedam nº 1/2017; §2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 

143/2016; e inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016; 
ATO DE DESIGNAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM): Autorização do Secretário-Geral Adjunto - Adgepres; 

ATIVIDADE/EVENTO: Visita precursora para preparação da inauguração da Secex-PI; 
LOCAL/PERÍODO: Teresina/PI, dia 7/8/2017; 
ATESTAÇÃO: Aceri. 

Em 24 de julho de 2017 

NOME / MATRÍCULA 
CARGO/ 

FUNÇÃO 

PERÍODO 

VIAGEM 
DIÁRIAS 

DIAS 

ÚTEIS 

VALOR 

UNIT. 

DESC. 

AUX.-

ALIM. 

TOTAL/ 

DIÁRIAS 

ADIC. 

EMB. 

/DES. 

TOTAL 

GERAL 

GLOSA 

(LDO-2017) 

TOTAL A 

PAGAR 
(1)

 

SHIRLEY GILDENE BRIT O 

CAVALCANTE/3522-0 

AUFC/ 

FC-5 
6 a 7/8/2017 1,5 0,5 492,00 22,32 715,68 300,00 1.015,68 - 1.015,68 

Notas: 1 - valores sujeitos a ajuste e devolução parcial, caso a interpretação definitiva do inciso XIV do art. 18 da Lei nº 13.408/2016 (LDO/2017) fixar valor 

menor a ser pago aos beneficiários. 

(TC 020.758/2017-0) 

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 

Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração em Substituição 
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SUPRIMENTO DE FUNDOS 

- Concessão e Autorização para Pagamento - 

FUNDAMENTO LEGAL: inciso X do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 1, de 2 de janeiro de 2017, e 
inciso II do art. 3º e demais disposições da Portaria nº 206, de 18 de setembro de 2003. 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 - Material de Consumo. 
ATIVIDADE: 01.032.0550.4018.0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais. 

TIPO DA DESPESA: despesa de Pequeno Vulto. 
FORMA DE PAGAMENTO: a importância deverá ser paga por meio de OBP - Ordem Bancária de 
Pagamento. 

Em, 24 de julho de 2017 

SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / VALOR 
PRAZO/ * 

APLICAÇÃO 

PRAZO/ 

COMPROVAÇÃO 
PROCESSO 

ELMIRA SILVA MARTINS CARNEIRO / TEFC / 105-8 

R$ 3.000,00 (três mil reais) 
30 dias 10 dias TC-020.870/2017-5 

  

*A contar da data da emissão da ordem bancária, com eficácia a partir da entrega do numerár io.  

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Dirigente da Secretaria-Geral Adjunta de Administração Em Substituição 

 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

- Concessão e Autorização para Pagamento - 

FUNDAMENTO LEGAL: inciso X do artigo 1º da Portaria-Segedam nº 1, de 2 de janeiro de 2017, e 

inciso II do art. 3º e demais disposições da Portaria nº 206, de 18 de setembro de 2003. 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
ATIVIDADE: 01.032.0550.4018.0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais. 

TIPO DA DESPESA: despesa de Pequeno Vulto. 
FORMA DE PAGAMENTO: a importância deverá ser paga por meio de OBP - Ordem Bancário de 

Pagamento. 

Em 24 de julho de 2017. 

SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / VALOR 
PRAZO/ * 

APLICAÇÃO 

PRAZO/ 

COMPROVAÇÃO 
PROCESSO 

ELMIRA SILVA MARTINS CARNEIRO / TEFC / 105-8 

R$ 3.000,00 (três mil reais) 
30 dias 10 dias TC-020.885/2017-2 

  

*A contar da data da emissão da ordem bancária, com eficácia a partir da entrega do numerár io.  

LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 
Secretário-Geral Adjunto de Administração Em Substituição 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

- Reformulação - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 67 da Lei nº 8.112/1990 (redação original), revogado pelo art. 
15, inciso II, da Medida Provisória nº 2.225-45, de 4/9/2001, Acórdão 2.473/2009-TCU-Plenário e 

subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam nº 3/2017. 

REFORMULO, em parte, o adicional por tempo de serviço, para considerar as datas na forma 
abaixo, observando-se a prescrição quinquenal com relação ao pagamento de parcelas atrasadas a incidir 

sobre valores devidos anteriormente a cinco anos, em cumprimento ao que preceitua o inciso I do art. 110 
da Lei nº 8.112/90 e o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a contar da data de autuação do processo, qual 

seja, 06/07/2017. 

Em 21 de julho de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA A PARTIR DE MAJORAÇÃO ANUÊNIOS PROCESSO 

JAIR LENGO LOPES/TEFC/1797-3 

12/12/1990  11% 

TC-018.228/2017-8 

15/06/1991 1% 12% 

14/06/1992 1% 13% 

14/06/1993 1% 14% 

14/06/1994 1% 15% 

14/06/1995 1% 16% 

13/06/1996 1% 17% 

13/06/1997 1% 18% 

13/06/1998 1% 19% 
  

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 
Secretário 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

- Autorização - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 100 da Lei nº 8.112/1990 e subdelegação de competência 
constante da Portaria-Segedam nº 3/2017. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a averbação do tempo 
de contribuição especificado, para todos os efeitos legais, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de 
Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 21 de julho de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL PROCESSO 

JAIR LENGO LOPES / 

TEFC/1797-3 

Ministério da Defesa - 

Comando da Aeronáutica 

Forças Armadas-

Reservista 

17/07/1978 a 

30/06/1979 
349 dias TC-018.228/2017-8 

  

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 
Secretário 
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FÉRIAS - RECONHECIMENTO E DISPENSA DE PERÍODO AQUISITIVO 

- Indeferimento - 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 77, § 1º, da Lei nº 8.112/1990; art. 1º, §§ 1º e 2º, da Portaria-

TCU nº 16/1998 e subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam nº 03/2017. 

INDEFIRO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, o pedido de 

reconhecimento de férias e de dispensa do período aquisitivo de férias, por falta de amparo legal, na forma 
proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV. 

Em 21 de julho de 2017 

NOME/CARGO/MATRÍCULA PROCESSO 

JAIR LENGO LOPES/ TEFC/ 1797-3 TC-018.228/2017-8 
  

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 
Secretário 

 

LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

- Indeferimento- 

Em 21 de julho de 2017 

INDEFIRO, conforme subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam nº 3/2017, 

no processo de interesse do servidor JAIR LENGO LOPES - TEFC - 1797-3, o pedido de licença-prêmio 
por assiduidade, por falta de amparo legal. 

(TC 018.228/2017-8) 

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 
Secretário 
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DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

LICENÇA PATERNIDADE 

- Deferimento - 

Em 25 de julho de 2017 

FUNDAMENTO LEGAL: § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória s; 
art. 1º da Lei nº 11.770, de 9/9/2008, alterada pela Lei nº 13.257, de 8/3/2016, e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Diape nº 01/2015. 

CONCEDO, no processo de interesse do servidor RODRIGO DO AMARAL VARGAS 

BRANDÃO/AUFC/5059-8, a licença-paternidade por 5 (cinco) dias, no período de 20/7/2017 a 24/7/2017, 
com prorrogação por 15 (quinze) dias, no período de 25/7/2017 a 8/8/2017. 

(TC-020.800/2017-7) 

ROSELY ROLIM NOBRE MAIA 
Chefe Substituta do SCV 

DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 
  

PORTARIAS 

PORTARIA-DIPAG Nº 375, DE 21 DE JULHO DE 2017. 

O DIRETOR DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
no uso das atribuições que lhe confere o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 1° da Portaria n° 2, de 2 de 

janeiro de 2017, do Secretário de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Designar ROSÂNGELA DE SOUZA MAGALHÃES, Matrícula 4070-3, TEFC, para 

substituir, na Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre/SEGECEX, o Assistente Administrativo, 
código FC-1, ANTONIO JOSÉ BEZERRA DE LIMA, Matrícula 3787-7, no período de 17/07/2017 a 
28/07/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 2º Designar ROSÂNGELA DE SOUZA MAGALHÃES, Matrícula 4070-3, TEFC, para 
substituir, na Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre/SEGECEX, o Assistente Administrativo, 

código FC-1, ANTONIO JOSÉ BEZERRA DE LIMA, Matrícula 3787-7, no período de 23/08/2017 a 
06/09/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 3° Designar NELSON MAIA FARIAS FILHO, Matrícula 1095-2, TEFC, para substituir, 

na Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo/SEGECEX, a Assistente Administrativa, código 
FC-1, EUNICE DOS SANTOS GUSMÃO, Matrícula 2413-9, no período de 07/07/2017 a 16/07/2017, em 

virtude do afastamento legal desta. 

Art. 4° Designar LUIZ JOSÉ ADÃO, Matrícula 5680-4, AUFC, para substituir, na Assessoria 
da Secretaria-Geral de Administração/SEGEDAM, a Assessora de Secretário-Geral, código FC-4, 

FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL, Matrícula 3674-9, no período de 17/07/2017 a 
21/07/2017, em virtude do afastamento legal desta. 
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Art. 5° Designar YURI DE ARAUJO CARVALHO, Matrícula 10187-7, AUFC, para substituir, 
na 2ª Diretoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural/SEGECEX, o 
Diretor, código FC-4, SIDENEY BALDESSAR, Matrícula 8606-1, no período de 18/07/2017 a 

28/07/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 6° Designar ALBERTO SCHERER SOARES, Matrícula 7657-0, AUFC, para substituir, 

na Assessoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de 
Mineração/SEGECEX, a Assessora, código FC-3, VIRGÍNIA DE ÂNGELIS OLIVEIRA DE PAULA, 
Matrícula 6584-6, no período de 19/07/2017 a 21/07/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 7° Designar MÔNICA MARIA TORQUATO VILLAR, Matrícula 6468-8, AUFC, para 
substituir, na Diretoria de Educação Corporativa Comportamental/ISC/SEGEPRES, o Diretor, código FC-

4, ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA, Matrícula 6595-1, no período de 17/07/2017 a 
22/07/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 8° Designar LENIZE SCHNEIDER BARBOSA, Matrícula 1893-7, TEFC, para substituir, 

no Gabinete do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, o Assistente Técnico, código FC-2, RODRIGO 
CALDAS GONÇALVES, Matrícula 3857-1, no período de 09/07/2017 a 07/08/2017, em virtude do 

afastamento legal deste. 

Art. 9° Designar DANIELA DUARTE DO NASCIMENTO, Matrícula 7638-4, AUFC, para 
substituir, na Diretoria de Suporte aos Colegiados/SESES/SEGEPRES, a Diretora, código FC-4, MARISA 

ALHO MATTOS DE CARVALHO, Matrícula 2418-0, no período de 19/08/2017 a 27/08/2017, em virtude 
do afastamento legal desta. 

Art. 10 Designar DANIELA DUARTE DO NASCIMENTO, Matrícula 7638-4, AUFC, para 
substituir, na Subsecretaria do Plenário/SESES/SEGEPRES, a Subsecretária, código FC-4, MARCIA 
PAULA SARTORI, Matrícula 189-9, no período de 28/08/2017 a 28/11/2017, em virtude do afastamento 

legal desta. 

Art. 11 Designar SÉRGIO BRANDÃO SANCHEZ, Matrícula 4580-2, AUFC, para substituir, 
na 2ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba/SEGECEX, o Diretor, código FC-

4, RONALDO SALDANHA HONORATO, Matrícula 3529-7, no período de 17/07/2017 a 28/07/2017, em 
virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 12 Designar ERLAINE TEODORO RAMOS, Matrícula 2475-9, AUFC, para substituir, 
na Assessoria da Secretaria de Gestão de Pessoas/SEGEP/SEGEDAM, a Assessora, código FC-3, MARIA 
VANDA LIMA PINTO, Matrícula 1094-4, no período de 24/07/2017 a 02/08/2017, em virtude do 

afastamento legal desta. 

Art. 13 Designar ROSANGELA DOS SANTOS FERREIRA, Matrícula 2105-9, TEFC, para 

substituir, na Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade/SEGEDAM, a Assistente Administrativa, 
código FC-1, MARCIA CRISTINA MONTEIRO RIBEIRO, Matrícula 2319-1, no período de 18/07/2017 
a 06/08/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 14 Designar CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS GONÇALVES, Matrícula 5625-
1, AUFC, para substituir, na 1ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí/SEGECEX, 

o Diretor, código FC-4, THIAGO RIBEIRO DA COSTA, Matrícula 9421-8, no período de 24/07/2017 a 
08/08/2017, em virtude do afastamento legal deste.  

Art. 15 Designar FREDERICO MOREIRA MASTRELLA DE ARAÚJO, Matrícula 8177-9, 

AUFC, para substituir, na Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí/SEGECEX, o Secretário, 
código FC-5, LUÍS EMÍLIO XAVIER DOS PASSOS, Matrícula 6244-8, no período de 24/07/2017 a 

28/07/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 16 Designar WAGNER CAVALCANTI DE LIMA, Matrícula 6521-8, AUFC, para 
substituir, na Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí/SEGECEX, o Secretário, código FC-5, 

LUÍS EMÍLIO XAVIER DOS PASSOS, Matrícula 6244-8, no período de 20/07/2017 a 21/07/2017, em 
virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 
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Art. 17 Designar TÂNIA MARIA FERREIRA DA SILVA, Matrícula 2293-4, TEFC, para 
substituir, na Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais/SEGEPRES, a Assistente Administrativa, 
código FC-1, JANE BEATRIZ CUNHA, Matrícula 3033-3, no período de 10/07/2017 a 14/07/2017, em 

virtude do afastamento legal desta. 

Art. 18 Designar TÂNIA MARIA FERREIRA DA SILVA, Matrícula 2293-4, TEFC, para 

substituir, na Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais/SEGEPRES, a Assistente Administrativa, 
código FC-1, NILZA FRANCA, Matrícula 2317-5, no período de 24/07/2017 a 04/08/2017, em virtude do 
afastamento legal desta. 

Art. 19 Designar ABENATHAR LOPES DE ARAUJO JUNIOR, Matrícula 3063-5, AUFC, 
para substituir, na Diretoria da Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso do 

Sul/SEGECEX, o Diretor, código FC-4, JOAQUIM QUADROS TONHÁ, Matrícula 8609-6, no período 
de 17/07/2017 a 21/07/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 20 Designar LUIZ RODRIGO AIROSA CASTRO, Matrícula 10658-5, AUFC, para 

substituir, na 1ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas/SEGECEX, o Diretor, 
código FC-4, MILTON GOMES DA SILVA FILHO, Matrícula 3141-0, no período de 12/07/2017 a 

28/07/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 21 Designar REYNALDO PENA LOPES JUNIOR, Matrícula 8673-8, AUFC, para 
substituir, no Gabinete do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, o Assessor de Procurador, código 

FC-5, PIERRE LUIGI SILVA, Matrícula 2710-3, no período de 31/07/2017 a 29/08/2017, em virtude do 
afastamento legal deste. 

Art. 22 Designar HELDER CESAR CAVALCANTE LEITE, Matrícula 2826-6, AUFC, para 
substituir, na 2ª Diretoria Técnica/SEAUD, o Diretor, código FC-4, WILSON MAURICIO PAREDES 
FERREIRA LIMA, Matrícula 3041-4, no período de 17/07/2017 a 21/07/2017, em virtude do afastamento 

legal deste. 

Art. 23 Designar GRAZIELLA FÁVERO ROCCO RODRIGUES, Matrícula 5802-5, AUFC, 
para substituir, na Assessoria da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento 

Econômico/SEGECEX, a Assessora, código FC-3, ALINE GISELLE PIZATTO , Matrícula 9450-1, no 
período de 24/07/2017 a 31/07/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 24 Designar SIMONE ALVES SALIBA REBOUÇAS, Matrícula 2898-3, TEFC, para 
substituir, no Serviço de Pagamento de Aposentados e Pensionistas/DIPAG/SEGEP/SEGEDAM, a Chefe 
de Serviço, código FC-3, CRISTINE LEITE CARNEIRO, Matrícula 5848-3, no período de 24/07/2017 a 

28/07/2017, em virtude do afastamento legal desta e impedimento do substituto eventual. 

Art. 25 Designar DANIEL LUÍS ANGELO PEREZINO, Matrícula 9817-5, AUFC, para 

substituir, na Assessoria Parlamentar/SEGEPRES, a Chefe de Assessoria, código FC-5, KARLA 
CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA, Matrícula 41209-0, no período de 31/07/2017 a 11/08/2017, em 
virtude do afastamento legal desta e impedimento do substituto eventual. 

Art. 26 Designar JAIRO MISSON CORDEIRO, Matrícula 9445-5, AUFC, para substituir, na 
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária/SEGECEX, o Secretário, código FC-5, 

URIEL DE ALMEIDA PAPA, Matrícula 6582-0, no período de 31/07/2017 a 11/08/2017, em virtude do 
afastamento legal deste. 

Art. 27 Designar JOSÉ DE RIBAMAR R. SIQUEIRA JÚNIOR, Matrícula 4234-0, AUFC, para 

substituir, na 1ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão/SEGECEX, o Diretor, 
código FC-4, LÚCIO AURÉLIO BARROS AGUIAR, Matrícula 2850-9, no dia 10/07/2017, em virtude do 

afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 28 Designar JOSÉ DE RIBAMAR R. SIQUEIRA JÚNIOR, Matrícula 4234-0, AUFC, para 
substituir, na 1ª Diretoria da Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão/SEGECEX, o Direto r, 

código FC-4, LÚCIO AURÉLIO BARROS AGUIAR, Matrícula 2850-9, no período de 15/07/2017 a 
26/07/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 
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Art. 29 Designar LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE, Matrícula 6506-4, AUFC, 
para substituir, na Secretaria-Geral Adjunta de Administração/SEGEDAM, a Secretária-Geral Adjunta, 
código FC-5, DELENDA ASSUNÇÃO ARAÚJO BRUNO, Matrícula 4221-8, no período de 24/07/2017 

a 28/07/2017, em virtude do afastamento legal desta e impedimento do substituto eventual. 

Art. 30 Designar MARIA EMILIA BOSSI QUEIROZ, Matrícula 5721-5, AUFC, para 

substituir, na Assessoria Parlamentar/SEGEPRES, a Chefe de Assessoria, código FC-5, KARLA 
CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA, Matrícula 41209-0, no período de 22/07/2017 a 30/07/2017, em 
virtude do afastamento legal desta e impedimento do substituto eventual. 

Art. 31 Designar CARLOS WELLINGTON LEITE DE ALMEIDA, Matrícula 4215-3, AUFC, 
para substituir, na Diretoria de Educação e Tecnologia da Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio 

de Janeiro/SEGECEX, o Diretor, código FC-4, MARLOS ROBERTO LANCELLOTTI, Matrícula 4245-
5, no período de 24/07/2017 a 31/07/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 32 Designar CARLOS ALBERTO ARAÚJO GUIMARÃES, Matrícula 6543-9, AUFC, 

para substituir, na Assessoria da Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 
Assistência Social/SEGECEX, o Assessor, código FC-3, ALYSSON RODRIGUES DE QUEIROZ, 

Matrícula 3862-8, nos períodos de 24/07/2017 a 04/08/2017 e de 07/08/2017 a 11/08/2017, em virtude do 
afastamento legal deste. 

Art. 33 Designar FRANCISCO BASÍLIO DE AGUIAR, Matrícula 2966-1, TEFC, para 

substituir, na Secretaria de Engenharia/SEGEDAM, o Assistente Administrativo, código FC-1, 
MELQUIZEDEQUE SOARES SANTANA, Matrícula 2782-0, no período de 20/07/2017 a 25/08/2017, 

em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 34 Designar ANTONIO DE PADUA MESQUITA, Matrícula 2530-5, TEFC, para 
substituir, no Serviço de Planejamento e Organização das Atividades do Cerimonial II/ACERI/SEGEPRES, 

a Chefe de Serviço, código FC-3, TATIANA CECÍLIA MÜLLER DE SOUZA, Matrícula 8181-7, no 
período de 24/07/2017 a 28/07/2017, em virtude do afastamento legal desta. 

Art. 35 Designar CARLOS CESAR AUGUSTO LIMA DE SOUSA, Matrícula 3031-7, TEFC, 

para exercer, interinamente, no Serviço de Pautas e de Apoio Operacional às 
Sessões/DISUP/SESES/SEGEPRES, a função de confiança de Chefe de Serviço, código FC-3, no período 

de 24/07/2017 a 31/07/2017. 

Art. 36 Designar GERALDO MARCIO ROCHA DE ABREU, Matrícula 2871-1, AUFC, para 
substituir, na Assessoria da Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul/SEGECEX, o 

Assessor, código FC-3, CARLOS FETTERMANN BOSAK, Matrícula 3480-0, no período de 17/07/2017 
a 28/07/2017, em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 37 Designar ANA CRISTINA SIQUEIRA NOVAES, Matrícula 4576-4, AUFC, para 
substituir, na Secretaria de Comunicação/SEGEPRES, a Secretária, código FC-5, ELAINE FERREIRA 
SOUZA DANTAS, Matrícula 5639-1, no período de 24/07/2017 a 28/07/2017, em virtude do afastamento 

legal desta e impedimento do substituto eventual. 

Art. 38 Designar IVONE DOS SANTOS PEREIRA, Matrícula 1789-2, TEFC, para substituir, 

no Gabinete do Procurador Sergio Ricardo C. Caribé, a Auxiliar de Gabinete, código FC-1, LUCÍOLA 
BICALHO DOMINGOS DE SOUSA, Matrícula 3669-2, no período de 25/07/2017 a 28/07/2017, em 
virtude do afastamento legal desta. 

Art. 39 Designar IVONER MONTEIRO DA SILVA, Matrícula 2300-0, TEFC, para substituir, 
no Serviço de Protocolo e Produção Gráfica/DISOP/SESAP/SEGEDAM, o Chefe de Serviço, código FC-

3, RENATO LEMOS ARROCHELLA LÔBO, Matrícula 2787-1, no período de 10/07/2017 a 18/07/2017, 
em virtude do afastamento legal deste. 
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Art. 40 Designar IVONER MONTEIRO DA SILVA, Matrícula 2300-0, TEFC, para substituir, 
no Serviço de Protocolo e Produção Gráfica/DISOP/SESAP/SEGEDAM, o Chefe de Serviço, código FC-
3, RENATO LEMOS ARROCHELLA LÔBO, Matrícula 2787-1, no período de 25/07/2017 a 09/08/2017, 

em virtude do afastamento legal deste. 

Art. 41 Designar EVILÁSIO VILAR SILVA, Matrícula 9653-9, AUFC, para substituir, no 

Serviço de Soluções de Suporte a Decisão e Inteligência/DISESP/STI/SEGEPRES, o Chefe de Serviço, 
código FC-3, GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES, Matrícula 6496-3, no período de 
24/07/2017 a 28/07/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 42 Designar EVILÁSIO VILAR SILVA, Matrícula 9653-9, AUFC, para substituir, no 
Serviço de Soluções de Suporte a Decisão e Inteligência/DISESP/STI/SEGEPRES, o Chefe de Serviço, 

código FC-3, GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES, Matrícula 6496-3, no período de 
29/07/2017 a 05/08/2017, em virtude do afastamento legal deste e impedimento do substituto eventual. 

Art. 43 Designar JAMES FLÁVIO BARBOSA FRAZÃO, Matrícula 132-5, AUFC, para 

substituir, no Gabinete de Apoio Estratégico, o Chefe de Gabinete, código FC-5, JOSÉ MOACIR 
CARDOSO DA COSTA, Matrícula 158-9, no período de 24/07/2017 a 02/08/2017, em virtude do 

afastamento legal deste. 

Art. 44 Designar WANTUIL LINHARES WERNECK JÚNIOR, Matrícula 3006-6, TEFC, 
para substituir, na Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de 

Mineração/SEGECEX, o Assistente Administrativo, código FC-1, MARCO AURELIO DE ALMEIDA 
MORAES, Matrícula 2452-0, nos períodos de 24/07/2017 a 28/07/2017 e de 31/07/2017 a 18/08/2017, em 

virtude dos afastamentos legais deste. 

MAURÍCIO GOMYDE PORTO 
Diretor Substituto 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 

- Reconhecimento - 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964; § 2º do art. 22 do Decreto 93.872, 
de 1986; subdelegação conferida pelo inciso V, art. 1º, da Portaria Segedam nº 2, de 2017. 

RECONHEÇO, na forma proposta pelo Serviço de Programação Orçamentária e Finance ira 
(SPR/Dipex), a Despesa de Exercício Anterior (DEA) abaixo: 

Em 24 de julho de 2017 

FAVORECIDO OBJETO EXERCÍCIO VALOR PROCESSO 

OI S.A 

Despesa relativa Quinto Termo de Apostilamento (Reajuste) ao 
Contrato nº 21/2013, referente à prestação de serviço telefônico 

de discagem direta gratuita - DDG, na modalidade 0800, no 

Sistema de Tarifação Reversa. 

2016 R$ 4.953,72 TC 006.694/2017-9 

  

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE 

Secretário da Secof substituto 
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