
Dinheiro público é da sua conta 

www.portaldatransparencia.gov.br 

1 

 

 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Unidade Auditada: DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

Exercício: 2015 
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Relatório nº: 201600112 

UCI Executora: SFC/DS/CGSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de 

Justiça e Segurança Pública 
 

 

 

 
 

Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral, 

 

 
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201600112, 

e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pelo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL consolidando as informações sobre programas geridos por unidades de sua 

estrutura: 1ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/GO, 2ª 

Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/MT, 3ª Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal/MS, 4ª Superintendência Regional de Polícia 

Rodoviária Federal/MG, 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/RJ, 

6ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/SP, 7ª Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal/PR, 8ª Superintendência Regional de Polícia 

Rodoviária Federal/SC, 9ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/RS, 

10ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/BA, 11ª Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal/PE, 12ª Superintendência Regional de Polícia 

Rodoviária Federal/ES, 13ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária 

Federal/AL, 14ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/PB, 15ª 

Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/RN, 16ª Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal/CE, 17ª Superintendência Regional de Polícia 

Rodoviária Federal/PI, 18ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária 

Federal/MA, 19ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/PA, 20ª 

Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/SE, 21ª Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal/RO/AC, 1º Distrito Regional de Polícia 

Rodoviária Federal/DF, 2º Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/TO, 3º 

Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/AM, 4º Distrito Regional de Polícia 

Rodoviária Federal/AP e 5º Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/RR. 
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1. Introdução 

 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10 a 30 de maio/2016, 

por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 

exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 

auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio, da Ata de Reunião 

realizada em 10/11/2015, entre a Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e 

Segurança Pública –CGSEG/SFC/DS/CGU e a SECEXDEFESA/TCU, foram efetuadas 

as seguintes análises: 

 Verificação da existência de planejamento estratégico, tático e operacional e sua 

vinculação com suas competências legais, com os objetivos estratégicos, se eles 

estão sendo seguidos, se foram identificados os principais objetivos, metas e 

indicadores de gestão para o exercício de 2015, se há mapeamento de riscos a ele 

associados, se foram implementados os controles necessários para trata-los, e se 

há análise crítica sobre os resultados alcançados. 

 Avaliação da regularidade de declarações de inexigibilidade, em face de produtos 

controlados pelo Exército, e a presença nos autos de Relatórios Técnicos 

Experimentais (Retex), memoriais descritivos do produto certificado, e certificado 

de registro (CR) emitidos pelo Exército, de modo a possibilitar verificar as 

especificações técnicas do produto autorizado a comercializar, sua 

compatibilidade com as especificações técnicas exigidas no edital/contrato e se a 

empresa está de fato autorizada a comercializar o produto licitado. 

 Avaliação, por amostragem, da observância às regras estabelecidas na Instrução 

Normativa SLTI nº 5/2014, que dispõe sobre o procedimento administrativo para 

a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral. 

 Avaliação, por amostragem das concessões de ajuda de custo em decorrência das 

remoções ex officio. 

 Além dos itens constantes da Ata de Reunião, foram efetuadas a avaliação da 

atuação da unidade de correição quanto à estrutura e registro de processos no 

sistema CGU/PAD; a avaliação da gestão de pessoas, relativa à folha de 

pagamento com a finalidade de identificar inconsistências cadastrais e/ou 

pagamentos que se revelam incompatíveis com o ordenamento legal; e da 

regularidade do pagamento de indenizações sob a forma de diárias; e a verificação 

do atendimento às recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 
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Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 

títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 

diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 

estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 

 

 
De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião 

realizada em 10/11/2014, entre SFC/DS/CGSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da 

Área de Justiça e Segurança Pública e a SECEXDefesa, foram efetuadas as análises, 

sendo que os exames auditoriais fundamentaram-se nos procedimentos estabelecidos na 

Ordem de Serviço, resultando na apresentação de fatos acerca dos itens objeto do escopo 

de auditoria, tendo sido identificadas impropriedades com impactos na gestão, conforme 

apresentados a seguir. 

 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
 

Para atendimento ao estabelecido pela Corte de Contas, conforme o escopo 

definido em reunião da SecexDefesa e a Controladoria-Geral da União, com fundamento 

no art. 9º da DN/TCU nº 147/2015, foi efetuada a verificação da existência de 

planejamentos estratégicos, tático e operacional. 

 

Considerando a importância da missão institucional da Polícia Rodoviária Federal 

e o desempenho de seus trabalhos para a sociedade, a instituição elaborou e tem 

acompanhado o seu Planejamento Estratégico, o qual consignamos nos resultados no 

presente Relatório, destacando as informações e avanços na construção de seu 

planejamento. 

 

Isto posto, verificou-se que a implementação vem ocorrendo de forma 

gradativa e conta com necessário envolvimento dos gestores responsáveis pela estratégia, 

tanto na unidade central, como nas unidades regionais. Sobreleva-se que com a criação 

da Coordenadoria de Gestão Estratégica e do Comitê de Gestão Estratégica, as atividades 

e demais instrumentos normativos têm-se mostrado efetivos e divulgados. No que tange 

à identificação e tratamento de risco, este processo tem se concretizado nas reuniões 

temáticas desenvolvida pela administração. As etapas de apresentações, treinamentos e a 

provocação do engajamento pelos servidores focais foram e ainda estão sendo 

razoavelmente cumpridos. 

 

Quanto aos resultados, destaca-se que, embora órgão tenha envidado esforços 

para incorporar os instrumentos de gestão do planejamento ora construídos nos diversos 

ambientes coorporativos da PRF, a mobilidade de servidores tem influenciado de forma 

comprometedora para a consolidação do plano. Tal fato, ao mesmo tempo em que 

conclama uma necessária afirmação e fortalecimento da construção do plano estratégico, 

faz com que periodicamente eventuais ajustes tenham que ser realizados, o que 

compromete de modo substancial a avaliação qualitativa dos resultados da 

implementação do Planejamento Estratégico. 
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2.2 Avaliação da Gestão de Pessoas 
 

A conformidade da folha de pessoal e da concessão de aposentadorias e pensões, 

é realizada pela CGU, periodicamente, nos sistemas coorporativos da Administração 

Pública Federal, por meio de cruzamentos de bases de dados, sendo registradas no 

Sistema de Trilhas de Pessoal as inconsistências identificadas, que no exercício de 2015, 

tiveram duas competências, quais sejam julho e dezembro. 

 

Foram apresentadas manifestações para as 4 inconsistências das 5 registradas 

no Sistema de Trilhas de Pessoal. Na conclusão do trabalho de acompanhamento das 

providências para saneamento das inconsistências registradas, verificou-se 1 (uma) 

situação para a qual não houve a regularização pelo gestor, representando em 20% de 

pendência. 
 

O quadro a seguir demonstra as áreas de abrangência objeto de verificação. 

Quadro 1 – Atuação da Unidade nas Competências 
 
 

 

Código 

trilha 

 

Quantidade de inconsistências 

encaminhadas ao DPRF 

INCONSISTÊNCIAS ANALISADAS 

Competência 06/2015 Competência 12/2015 

Solucionada Pendente Total Solucionada Pendente Total 

052 
Instituidores de pensão sem pensionista ou 

com pensionista excluído. 
1 - 1 

   

 
056A 

Rubricas com valor informado, Seq. 1 a 5, no 

mês de novembro, incidindo para o cálculo 

da gratificação natalina 13º salário (1 ano 

anterior). 

 
3 

 
- 

 
3 

   

 
031 

Inclusão de informações pelo próprio 

servidor habilitado SIAPE (nível 

operacional), em sua respectiva folha de 

pagamento. 

    
- 

 
1 

 
1 

TOTAL 4 - 4 - 1 1 

 

Nesse sentido, recomenda-se que a Unidade sane a ocorrência pendente e envie 

documentação comprobatória à CGU por meio do Sistema de Trilhas de Pessoal, utilizado 

pela CGU para acompanhar a providência do gestor. 

 

A presente situação evidencia que os controles internos administrativos têm sido 

suficientes para evitar/corrigir falhas na gestão da folha de pagamentos se considerarmos 

o quantitativo mensal de 665 registros (matrículas no SIAPE) em dezembro de 2015, 

dentre os quais se destacam 460 servidores ativos, 65 aposentados, 37 beneficiários de 

pensão, dentre outros. 

 

No tocante às despesas com diárias, evidenciou-se pagamentos a servidores 

que não teriam direito a percepção de tal indenização, em razão de os servidores não terem 

se deslocado a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território 

nacional. 
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2.3 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A avaliação da gestão de compras e contratações da Polícia Rodoviária Federal 

para o exercício de 2015, conforme definido com o TCU, restringiu-se a análise sobre a 

regularidade das contratações de produtos controlados pelo Exército e a observância das 

disposições da Instrução Normativa SLTI nº 5/2014, que dispõe sobre realização da 

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. 

 

Em relação às aquisições de produtos controlados, a análise buscou avaliar o 

cumprimento do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), 

aprovado pelo Decreto nº 3.665, de 20/11/2000, quando da realização de licitação ou 

aquisição direta destes produtos, bem como averiguar a “presença nos autos de Relatórios 

Técnicos Experimentais (Retex), memoriais descritivos do produto certificado, e 

certificados (CR) emitidos pelo Exército, de modo a possibilitar verificar as 

especificações técnicas do produto autorizado a comercializar, sua compatibilidade com 

as especificações do edital/contrato e se a empresa está de fato autorizada a 

comercializar o produto licitado” (Ata de reunião TCU/CGU). 

 

Impende registrar que não foram identificadas aquisições de material 

controlado pelo Exército, por meio de inexigibilidade de licitação. Assim, foram 

selecionados 03 processos licitatórios, na modalidade Pregão Eletrônico, para a 

averiguação do escopo. Quais sejam: 

- 8ª SRPRF/SC: Proc. nº 08666.015389/2014-80 – Pregão Eletrônico nº 02/2015 – Objeto: 

Aquisição de munição – Empresa adjudicada: Companhia Brasileira de Cartuchos. Valor 

do Contrato: R$ 64.171,00; 

 
- 20ª SRPRF/SE: Proc. nº 08672.001103/2015-81 – Pregão Eletrônico RP nº 05/2015 – 

Objeto: Aquisição de algemas – Empresa adjudicada: Double Chance Sistema de 

Segurança Ltda. Valor registrado: R$ 460.746,00; 

 
– 4º DRPRF/AP: Proc. nº 08673.000597/2015-76 – Pregão Eletrônico RP nº 18/2015 – 

Objeto: Aquisição de espargidores. Valor registrado: R$ 2.369.736,70 

 
Da análise, constatou-se que os dois primeiros processos foram instruídos 

com as peças necessárias e exigidas pelo Decreto nº 3.665/2000. 

 

Quanto ao processo referente ao Pregão Eletrônico RP nº 18/2015, não foram 

inseridos nos autos, a autorização do Exército Brasileiro para que a Polícia Rodoviária 

Federal adquira os mencionados produtos; os Relatórios Técnicos Experimentais (Retex); 

memoriais descritivos do produto certificado, não obstante, o Certificado apresentado 

pela licitante vencedora, fazer citação a estes dois últimos. A Unidade reconhece a 

inexistência da autorização para adquirir os espargidores, conforme se depreende da 

leitura dos Memorandos nº 80/2015-NAF/4º DRPRF (fls. 265/266), e nº 075/2015- 

GAB/4ºDRPRF (271/272). 

 

O item 5.1 do Termo de Referência estabelece que a entrega dos produtos será 

feita 90 dias após autorização da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 

– DFPC, do Exército Brasileiro. Ou seja, as Unidades participantes do Registro de Preços 

deverão solicitar a autorização do Exército Brasileiro quando forem, efetivamente, fazer 

as aquisições dos produtos, no momento da contratação. 
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Assim, conclui-se pelo atendimento do Regulamento para Fiscalização de 

Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto nº 3.665, de 20/11/2000. 

 

Relativamente às pesquisas de preços, a análise teve como objetivo avaliar o 

cumprimento, por parte da Policia Rodoviária Federal, das determinações constantes da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2014, que dispõe sobre os procedimentos 

administrativos para a realização de pesquisas de preço nas aquisições de bens e 

contratação de serviços em geral. 

Em relação ao tema, o TCU se pronunciou especificamente para o Ministério 

da Justiça, por meio do Acórdão nº 1445/2015, Ata 21 – Plenário, com os seguintes 

termos: 

 

“9.3. dar ciência ao Ministério da Justiça de que: 

9.3.1. no âmbito do Pregão Eletrônico 28/2014, constatou-se que o 

orçamento estimado foi elaborado com base tão somente em consulta 

a fornecedores, contrariando jurisprudência do TCU no sentido de que, 

na elaboração de orçamento na fase de planejamento da contratação 

de bens e serviços, bem como quando da demonstração da 

vantajosidade de eventual prorrogação de contrato de serviço 

contínuo, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior 

segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados; 

9.3.2. para fim de orçamentação  nas  licitações  de  bens  e  serviços, 

devem ser priorizados os parâmetros previstos nos incisos I e III do art. 

2º da IN SLTI/MPOG 5/2014, quais sejam, “Portal de Compras 

Governamentais” e “contratações similares de outros entes públicos”, 

em detrimento dos parâmetros contidos nos incisos II e IV daquele 

mesmo art. 2º, isto é, “pesquisa publicada em mídia especializada, 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo” e “pesquisa 

com os fornecedores”, cuja adoção deve ser vista como prática 

subsidiária, suplementar; 

9.4. Encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto 

que o fundamentam, à autora da representação, ao Ministério da 

Justiça e à SLTI/MPOG;” 

 

Para tanto, foram selecionados para análise os seguintes processos: 

 

Processo Licitação Objeto 
Valor 

anual/Total 

08650.002194/2015-20 PE nº 19/2015 Aquisição de uniformes (Sede) - 

08650.002563/2014-01 PE nº 13/2015 Serviços de Informática (Sede) 5.185.440,00 

08650.003715/2014-85 PE nº 15/2015 Aquisição de equip. de áudio e vídeo (Sede) 1.209.525,00 

08650.002573/2015-10 PE nº 16/2015 Serviços de secretariado (Sede) 995.906,42 

08666.015389/2014-80 PE nº 02/2015 Aquisição de munição (8ª SRPRF/SC) Reg. Preços 

08672.001103/2015-81 PE nº 05/2015 Aquisição de algemas (20ª SRPRF/SE) Reg. Preços 

08673.000597/2015-76 PE nº 18/2015 Aquisição de espargidores (4ºDRPRF/AP) Reg. Preços 

 

Da análise feita nos sete processos selecionados, apenas dois atenderam as 

determinações da IN SLTI/MPOG nº 5/2014, quais sejam: nº 08650.002573/2015-10 – 

PE nº 16/2015 e 08666.015389/2014-80 - PE nº 02/2015. Quanto aos demais, observou- 
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se a ocorrência de impropriedades e deficiências nos procedimentos de pesquisa de preços 

realizados pela Polícia Rodoviária Federal, as quais serão, brevemente, relacionados a 

seguir, uma vez que estão contemplados na parte de achados deste Relatório de Contas: 

 

- ausência no processo, da solicitação formal de cotação de preços às empresas, contendo 

as especificações dos serviços e os prazos para apresentação dos preços, nos casos de 

pesquisa de preços com os fornecedores prevista no inciso IV do art. 2ºda IN SLTI/MPOG 

nº 5/2014; 

 

- pesquisas de preços com menos de três cotações válidas e sem as devidas justificativas, 

conforme o previsto § 5º, art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5/2014; 

 

- ausência de avaliação crítica acerca da consistência dos valores levantados, em especial 

quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no mercado; 

 

- avaliações críticas desarrazoadas, pois não informam as condições de excepcionalidade, 

devidamente justificadas e fundamentadas tecnicamente, que poderiam restringir o 

universo de possíveis fornecedores dos bens ou prestadores de serviços, ou contribuir na 

formação dos preços pesquisados; 

 

- utilização de consultas referente a contratações similares de outros entes públicos, com 

data superior aos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços, e atualização indevida 

dos valores pesquisados, por meio da cotação do dólar; 

 

- distorções significativas entre o valor efetivamente cotado na licitação e aqueles 

apresentados para fins de pesquisa de preços. 

 

Assim, conclui-se pela deficiência nos procedimentos de pesquisa de preços 

realizados pela Policia Rodoviária Federal. 

 
2.4 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

 

Com base nas informações registradas no Sistema Monitor, que trata do monitoramento 

do Plano de Providências Permanente, as quantidades de recomendações atendidas e 

pendentes de atendimento no exercício de 2015, estão representadas no quadro a seguir: 

 

Ano Atendidas Prorrogadas 

2015 - 17 

2014 12 4 

2013 3 - 

2012 5 5 

2011 1 1 

Total 21 27 
Fonte: Relatório de Gestão e Plano de Providências Permanente 

 

A Unidade informa, no Relatório de Gestão do exercício de 2015, a existência 

de apenas 03 recomendações ainda pendentes de atendimento, não obstante não ter 

apresentado justificativas/esclarecimentos para as demais. A última manifestação da 

Unidade, sobre a questão, ocorreu em maio/2015. Ou seja, não houve manifestação sobre 

nenhuma das recomendações expedidas pelo Relatório Anual de Contas nº 201504220, 

conforme solicitado no sexto parágrafo do Ofício n° 23858 /2015/DSSEG/DS/SFC/CGU- 

PR, de 14/10/2015, em atenção aos termos da Portaria CGU nº 522/2015. 
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O status das recomendações pendentes de atendimento encontram-se como 

“Prorrogadas” em razão da implementação do Sistema Monitor a partir de janeiro/2016. 

Entretanto, impende registrar que, nesta data, as recomendações já se encontravam com 

os prazos de atendimento expirados. 

 

Convêm registrar, que até maio/2015, a Unidade logrou êxito em comprovar 

o atendimento de 21 recomendações oriundas dos exercícios de 2014 e anteriores. 

 

Dessa forma, em que pese à redução em mais 40% das pendências, observou- 

se que a rotina de acompanhamento das recomendações expedidas pela CGU não é 

suficiente, haja vista a deficiência nos seus controles internos. 

 
2.5 Avaliação do CGU/PAD 

 

Para o mencionado item foram consideradas as seguintes questões de 

auditoria: (i) A UJ está registrando as informações referentes aos procedimentos 

disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD? (ii) existe estrutura de pessoal capaz de 

gerenciar os procedimentos disciplinares instaurados e a devida utilização do Sistema 

CGU-PAD na unidade jurisdicionada? 

 

A metodologia de análise consistiu na avaliação do Relatório de Correição 

fornecido pelo sistema CGU-PAD e das informações encaminhadas pela Unidade. 

 

Verificou-se que do total de 48 processos administrativos 

disciplinares/sindicâncias instaurados no exercício de 2015, 14 não haviam recebido o 

devido registro no Sistema CGU-PAD. 

 

A partir da análise às informações apresentadas pela UJ, conclui-se que a 

inserção dos dados no CGU-PAD é impactada pela falta de controles internos da Unidade, 

uma vez que declarou possuir estrutura de pessoal capaz de gerenciar os procedimentos 

disciplinares instaurados. 

 
2.6 Avaliação da Conformidade das Peças 

 

Neste quesito, verificou-se se a unidade jurisdicionada elaborou todas as 

peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

referência, bem como se as peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos 

termos da DN TCU nº 146/2015, da DN TCU nº 147/2015 e da Portaria-TCU nº 321/2015. 

 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos 

os itens que compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 

 

Da análise da pertinente documentação, a qual contém as peças 

complementares ao Relatório de Gestão do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 

verificou-se inconsistências no Rol de Responsáveis. Assim, emitiu-se a Nota de 

Auditoria nº 201600112/001 para imediato saneamento da falha apontada. A Unidade 

providenciou o acerto, entretanto, ainda permanece algumas inconsistências (após 

retificação no sistema e-contas), o qual se encontra em parcial, conformidade com o 

disposto no anexo II da DN 147/2015. 
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2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo 

 

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi 

estimada ocorrência de dano ao erário são as seguintes: 

 

2.1.1.2 - Pagamentos indevidos de diárias efetuados ao servidor, CPF ***.402.039-**, a 

título de indenizações, no período de março/2014 a maio/2015. 

 

2.1.1.3 - Pagamentos indevidos de diárias efetuados ao servidor, CPF ***.386.604-**, a 

título de indenizações, no período de maio/2014 a maio/2015. 

 

2.1.2.2 - Pagamento indevido de Ajuda de Custo efetuados ao servidor, CPF 

***.402.039-**, a título de indenizações. 

 
 

3. Conclusão 

 
Os resultados do trabalho, consubstanciados por meio de testes e pelas 

informações prestadas pelos gestores e constantes do Relatório de Gestão do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal apontaram as seguintes conclusões: 

O Rol de Responsáveis, Relatório de Gestão e Relatório de integridade, não 

apresentam inconsistências que prejudiquem a veracidade das informações prestadas no 

Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União. 

Quanto ao funcionamento da unidade de correição, conclui-se que a unidade 

necessita aperfeiçoar seus controles internos administrativos, instituindo processos de 

trabalho adequados e suficientes para o registro tempestivo dos procedimentos 

correicionais no Sistema CGUPAD. 

Em relação ao escopo definido em acordo com o Tribunal de Contas da União, 

verifica-se a implementação do Planejamento Estratégico com satisfatório envolvimento 

dos gestores. Os eventos internos realizados pela Unidade denotam a preocupação que a 

administração dispensa nos trabalhos de identificação e tratamento de riscos para 

aperfeiçoar seus métodos de ação objetivando o atingimento de sua missão institucional. 

Relativamente ao atendimento à Instrução Normativa SLTI nº 5, identificou- 

se potencias riscos na pesquisa de preços em razão de ter sido detectado preços com 

distorções superiores a 100% do valor efetivamente contratado. Além disso, em pelo 

menos três processos relativos a Pregões, também foram evidenciadas fragilidades nas 

pesquisas de preços de mercado. No que concerne às formalidades exigidas para as 

aquisições de produtos controlados pelo Exército, a Unidade, nos processos examinados 

vêm cumprindo os procedimentos regulamentares. 

Quanto ao monitoramento do atendimento às recomendações expedidas pela 

Controladoria-Geral da União em exercícios anteriores, destaca-se a não implementação 

de recomendações para elidir as impropriedades. Apesar de ter havido uma redução de 

mais de 40% das pendências, ainda se observa a deficiência dos controles administrativos 

da Unidade. 
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No que tange às despesas relativa à diárias e ajuda de custo foram detectadas 

falhas na motivação das indenizações, e no caso de ajuda de custo, adiciona-se a falta de 

comprovante de deslocamento dos beneficiários, documentação inconsistente para fins de 

formalização do processo, além de cálculo superdimensionado, tendo por consequência a 

ilegalidade dos pagamentos. Desta forma, foi recomendado o levantamento dos valores 

pagos indevidamente para posterior ressarcimento ao Erário. 

 

Para finalizar, foi evidenciado que a Unidade mantém contratação de serviços 

de mão de obra terceirizada para a execução de atividades inerentes a secretariado 

executivo. 

 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 

submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão 

do competente Certificado de Auditoria. 

 

 

Brasília/DF, 14 de setembro de 2016. 
 

 
 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública 
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Achados da Auditoria - nº 201600112 

 

1 CONTROLES DA GESTÃO 

1.1 CONTROLES INTERNOS 

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS 

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Processos administrativos disciplinares instaurados e não registrados 

no CGU-PAD. 

 

Fato 

 

Ao confrontar a lista de processos do relatório emitido por meio do sistema 

CGU-PAD com a relação de processos administrativos disciplinares – PAD 

disponibilizada pela Unidade, constatou-se a existência de 14 processos administrativos 

disciplinares/Sindicâncias – correspondente a 29% do total (48) – instauradas no exercício 

de 2015 que não haviam recebido o devido registro no Sistema. 

 
Causa 

 

Insuficiência de processos de trabalho adequados para o registro tempestivo 

dos procedimentos correicionais. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201600112/11, a Unidade 

apresentou, por meio do Ofício nº 161/2016/CGA, o Memorando nº 210/2016/CG, de 

11/05/2016, com as seguintes informações: 

““Em resposta ao Memorando nº 431/2016/CGA, o qual se trata de prestação de 

informações sobre Solicitação de Auditória n° 201600112/11, informo que os processos 

relacionados encontram-se em fase de instrução com as Comissões de Processo 

Administrativo Disciplinar, de forma que ficam disponibilizados somente às suas 

Comissões, o que os tornam sigilosos durante toda a instrução processual. 

 

2. Buscando uniformizar procedimentos, esta Corregedoria-Geral vem solicitando aos 

Presidentes de Comissão de Processos Administrativos Disciplinares a atualização do 

Sistema CGU-PAD (Sistema de Gestão de Processos Disciplinares), alimentando-o a 

cada novo ato, a fim atender o estabelecido na Portaria CGU n°1.043 de 24 de julho de 

2007. 

 

3. Quanto à informação sobre estrutura de pessoal capacitado para gerenciar os 

procedimentos instaurados e a utilização do CGU-PAD (Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares) na Polícia Rodoviária Federal, comunico que há servidores qualificados 

lotados na Corregedoria-Geral bem como em todas as Corregedorias Regionais, 

incluindo seus Chefes Titulares e substitutos. 
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4. Ressalta-se que os processos relacionados na solicitação de Auditória em epígrafe 

estão sendo atualizados no sistema CGU-PAD por esta Corregedoria-Geral, a qual se 

compromete ainda esta semana em sanar as devidas pendências”. 

 
Análise do Controle Interno 

 

A Portaria-CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007 estabelece a obrigatoriedade 

de uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD para o 

gerenciamento das informações sobre processos disciplinares no âmbito do Sistema de 

Correição do Poder Executivo Federal. Por seu turno, a Portaria MJ nº 876, de 30 de junho 

de 2008, implementou a Política de Uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares 

– CGU-PAD no âmbito do Ministério da Justiça. Segundo o disposto no §3º do art. 1º da 

mencionada Portaria nº 1.043, “as informações deverão ser registradas no CGU-PAD no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam”. 

 

Não obstante a Unidade informar que estariam inseridos os dados no Sistema 

CGU-PAD naquela semana (de 11/maio/2016), é possível observar que a Unidade não 

vinha cumprindo o prazo estabelecido na legislação, vez que diversos procedimentos 

disciplinares não foram incluídos no Sistema CGU-PAD tempestivamente. 

 

Desta forma, conclui-se que a causa passou a ser tão somente uma questão de 

deficiência dos controles internos administrativos. 

 
Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir processos de trabalho adequados e suficientes para 

o registro tempestivo dos procedimentos correicionais no sistema CGU-PAD. 

 
 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 

Inconsistência no Rol de Responsáveis. 

 

Fato 

 

Da análise efetuada nas peças do Processo de Prestação de Contas do 

DPRF, dispostas no sistema de prestação de contas (e-contas) do Tribunal de Contas da 

União, foram identificadas inconsistências no Rol de Responsáveis registrado no 

mencionado sistema. 

 

Os apontamentos foram apresentados à Unidade, por meio da Nota de 

Auditoria nº 201600112/01, de 23 de maio de 2016, com as seguintes recomendações: 

a) Informar e/ou justificar a ausência de responsáveis: titular e substituto que 

desempenharam suas atividades em conformidade com os ditames da IN/TCU nº 

63/2010, no período de 01/06/2015 a 31/12/2015, Coordenação-Geral de 

Operações. 

b) Informar e/ou justificar a falta de cobertura de responsável no período de 26/02 a 

23/03/2015, na 13ª SRPRF-AL. 

c) Informar e/ou justificar a falta de cobertura de responsável no período de 01/01 a 

27/01/2015 29/01 a 19/03/2015, no 1º DRPRF-DF. 

d) Informar e/ou justificar a falta de cobertura de responsável no período de 20/03 a 

01/12/2015, na 12ª SRPRF-ES. 
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e) Informar e/ou justificar a falta de cobertura de responsável no período de 17/03 a 

19/03/2015, na 18ª SRPRF-MA. 
f) Informar e/ou justificar o período de 11/11 a 31/12/2015, com dois titulares, na 4ª 

SRPRF-MG. 

g) Informar e/ou justificar a inclusão de três titulares, na 11ª SRPRF-PE. 

h) Informar e/ou justificar a falta de cobertura de responsáveis no período de 26/06 

a 05/07/2015, na 20ª SRPRF-SE. 

i) Informar e/ou justificar a falta de cobertura de responsável no período de 01/01 a 

14/01/2015, no 2º DRPRF-TO. 

j) Retirar do Rol de Responsáveis o Coordenador de Inteligência, substituto (período 

– 09/11 a 21/10/2015). 

 

Após a Reunião Conjunta para busca e Soluções, a Unidade, por meio do 

Memorando nº 791/2016/CGRH encaminhado pelo Ofício nº 583/2016/DG, de 

06/09/2016, a Unidade apresentou as providências a seguir, cujos conteúdos encontram- 

se, na íntegra, em anexo a este Relatório de Auditoria. 

 

“Em que pese os apontamentos de inconsistências elencadas no Relatório nº 

201600112 no item “1.1.1.2 INFORMAÇÃO”, várias informações já foram corrigidas 

no sistema de prestação de contas (e-contas) do Tribunal de Contas da União, conforme 

tratado na reunião de alinhamento de soluções. Entretanto, como meio de formalizar e 

contornar as inconsistências elencadas, passa a prestar as devidas informações a 

seguir.” 

 
2.1 Quanto ao ponto “a” 

Segue no quadro abaixo o titular, o substituto e o interino, com os respectivos 

períodos informados em que atuaram como responsável pela Coordenação-Geral de 

Operações, conforme consulta ao SIAPE: 

Titular ***.029.491-** 01/01/2015 a 17/05/2015 

Substituto ***.916.079-** 18/05/2015 a 07/06/2015 

Interino ***.916.079-** 08/06/2015 a 31/12/2015 

 
2.2. Quanto ao ponto “b” 

Havia o seguinte titular na 13ª SRPRF/AL, no período informado 

(26/02/2015 a 23/03/2015), conforme consulta ao SIAPE: 

Titular ***.560.044-** 26/02/2015 a 31/12/2015 

 
2.3. Quanto ao ponto “c” 

Haviam os seguintes titulares e substituto no 1º DPRF/DF, que atuaram 

como responsáveis nos respectivos períodos informados, conforme consulta ao SIAPE: 

Titular ***.394.922-** 02/04/2015 a 31/12/2015 

Titular ***.093.647-** 
01/01/2015 a 19/01/2015; 

21/01/2015 a 19/03/2015 

Substituto ***.294.903-** 20/01/2015 

 
2.4. Quanto ao ponto “d” 
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Havia o seguinte titular na 12ª SRPRF/ES, que atuou como responsável no 

respectivo período informado (20/03/2015 a 01/12/2015), conforme consulta ao SIAPE: 

 

Titular 
 

***.093.647-** 
 

20/03/2015 a 01/12/2015 

 
2.5. Quanto ao ponto “e” 

No período de 17/03/2015 a 19/03/2015, não houve cadastramento de 

responsável no rol da 18ª SRPRF-MA, haja vista inconsistências ocorridas no trâmite 

burocrático que acarretaram por atrasar a publicação dos atos oficiais que designaram 

os responsáveis sucessores. 

 

2.6. Quanto ao ponto “f” 

 
Havia os seguintes titulares na 4ª SPRF/MG, que atuaram como responsáveis nos 

respectivos períodos informado, conforme consulta ao SIAPE: 

Titular ***.356.2664-** 01/01/2015 a 05/11/2015 

Titular ***.394.163-** 11/11/2015 a 31/12/2015 

 
No período de 06/11/2015 a 10/11/2015, não houve cadastramento de responsável 

no rol da 4ª SRPRF/MG, haja vista inconsistências ocorridas no trâmite burocrático que 

acarretaram por atrasar a publicação dos atos oficiais que designaram os responsáveis 

sucessores. 

 
2.7. Quanto ao ponto “g” 

 
Havia os seguintes titulares na 11ª SPRF/PE, que atuaram como responsáveis nos 

respectivos períodos informados, conforme consulta ao SIAPE: 

Titular ***.318.394-** 
 

01/01/2015 a 21/07/2015 

Titular ***.541.704-** 22/07/2015 a 31/12/2015 

 

2.8. Quanto ao ponto “h” 

 
Havia os seguintes titulares e substituto na 20ª SRPRF-SE, que atuaram como 

responsáveis nos respectivos períodos informados, conforme consulta ao SIAPE: 

Titular ***.734.628-** 
01/01/2015 a 11/01/2015; 
01/02/2015 a 26/04/2015 

Titular ***.309.625-** 
26/06/2015 a 05/07/2015, 
16/07/2015 a 31/12/2015 

Substituto ***.754.095-** 
12/01 a 31/01; 27/04 a 

25/06; 06/07 a 15/07/2015 

 

2.9. Quanto ao ponto “i” 

 

Havia os seguintes titular e substitutos no 2º DRPRF-TO, que atuaram como 

responsáveis nos respectivos períodos informados, conforme consulta ao SIAPE: 
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  01/01/2015 a 19/01/2015; 

  25/01/2015 a 05/07/2015; 

Titular ***.948.040-** 07/07/2015 a 27/10/2015; 

  07/11/2015 a 26/12/2015; 

  28/12/2015 a 30/12/2015 

Substituto ***.195.851-** 20/01/2015 a 24/01/2015 

  06/07 a 06/07; 28/10 a 

Substituto ***.267.340-** 06/11; 27/12 a 27/12; 31/12 

  a 31/12 
 

Ante os esclarecimentos prestados pela Unidade foram analisadas as 

providências adotadas, restando ainda pendentes o que segue: 

- 1º Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal - Falta cobrir o período 

de 20/03/2015 a 01/04/2015; 

- No que se refere à Coordenação de Inteligência a Unidade não informou a 

medida adotada para a retirada da inserção indevida no Rol de Responsáveis. 

 
 

1.2 Composição do Relatório de Auditoria 

1.2.1 Composição do Relatório de Auditoria 

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 

 

Análise de dados referentes a Planejamento Estratégico. 

 

Fato 

 

Para atendimento ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, conforme 

o escopo definido e registrado nos termos dos §§ 6º, 7º e 8º do Art. 9º da DN/TCU nº 

147/2015, consideraram-se as seguintes questões de auditoria: 

a) Qual estágio de implantação e funcionamento do planejamento estratégico 

tático e operacional no âmbito do Departamento da Polícia Rodoviária Federal - 

DPRF? 

b) Qual o Arcabouço normativo da gestão estratégica corporativa do DPRF 

(Portaria/Organograma)? 

c) Os treinamentos e as divulgações das peças técnicas resultantes da gestão da 

estratégia corporativa do DPRF é efetiva em: i) promover o envolvimento e o 

engajamento dos servidores com o alcance dos objetivos estratégicos? ii) 

promover o alinhamento das unidades envolvidas com os objetivos estratégicos? 

iii) subsidiar a tomada de decisões da alta direção? 

d) Há mapeamento dos processos e controles de trabalho e dos riscos a ele 

associados? 

e) Há monitoramento com análise crítica sobre os resultados alcançados? 

 

As análises realizadas evidenciaram que: 

 

Segundo informação do Relatório de gestão de 2015, exercício 2014, a 

Coordenadoria de Gestão Estratégica da PRF monitora 35 projetos estratégicos. Desses, 

três são acompanhados pelo Ministério da Justiça dada a relevância do tema: 

1) Alerta Brasil: controle do tráfego de veículos, com identificação de 

irregularidades  a partir  do confronto  de  dados  em tempo real,  de  excessos de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Dinheiro público é da sua conta 

www.portaldatransparencia.gov.br 

16 

 

velocidade nas rodovias federais e combate a irregularidades, administrativa ou 

criminal; 
2) Landell: implantação de um Sistema de radiocomunicação com tecnologia 

digital para a comunicação de voz e dados entre viaturas e unidades operacionais 

da PRF; 

3) Plano Nacional de Enfrentamento a Violência no Trânsito. 

 

Estruturação e arcabouço normativo do Planejamento Estratégico 

 

O Planejamento Estratégico da PRF é liderado pelo Comitê de Gestão 

Estratégica da Polícia Rodoviária Federal – COGEST, formado pelos titulares das 

seguintes áreas: Direção-Geral; Chefia de Gabinete da Direção-Geral; Coordenação- 

Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária; Coordenação-Geral de 

Administração; Coordenação-Geral de Recursos Humanos; Coordenação-Geral de 

Operações; Corregedoria-Geral; e Coordenação de Inteligência. O COGEST é presidido 

pelo Diretor-Geral da PRF. Ao COGEST compete acompanhar, avaliar e orientar a 

execução do Plano Estratégico da PRF; revisar anualmente o Plano Estratégico, prezando 

por sua estabilidade e continuidade; e regulamentar, analisar, revisar e aprovar os Planos 

Diretores Temáticos e os Planos Táticos Regionais, bem como acompanhar, avaliar e 

orientar sua execução. O COGEST reúne-se ordinariamente a cada 3 meses, para 

avaliação de resultados e direcionamento de ações e extraordinariamente, mediante 

convocação do Presidente. 

 

O Planejamento Estratégico da Polícia Rodoviária Federal para o período de 

2013 a 2020 foi instituído pela Portaria nº 028-DG, de 12 de fevereiro de 2014. Para sua 

confecção foi realizado diagnóstico estratégico pela Equipe de Desenvolvimento do 

Planejamento Estratégico da PRF, designada pela Portaria nº 38-DG, de 1º de junho de 

2011, cuja elaboração colheu dados sobre a PRF, dos gestores e servidores da instituição. 

 
 

No que tange à formatação do Planejamento Estratégico, segundo o art. 4º da 

Portaria nº 28, esse é único para todo o órgão, gerando efeitos e norteando todas as suas 

instâncias decisórias e executórias, ou seja, todas as decisões e ações da PRF devem estar 

a ele vinculadas, direta ou indiretamente. O Plano Estratégico da PRF é composto pelas 

seguintes perspectivas: 

 

a) Referencial Estratégico: diretriz basilar do Plano Estratégico - Missão, Visão 

de Futuro e Valores da organização; 

 

b) Retorno à Sociedade: resultados que a organização busca entregar à sociedade 

em decorrência da gestão de recursos e execução Processos Estratégicos; 

 

c) Processos Estratégicos: atividades da Unidade, que mediante os meios 

disponíveis (Investimentos), visa atingimento dos macro-objetivos; e 

 

d) Investimentos Estratégicos: recursos investidos pela sociedade na organização, 

transformando esses em resultados sociais efetivos.” O Plano Estratégico foi 

desdobrado em Planos Diretores Temáticos e Planos Táticos Regionais - com 

periodicidade de execução de 2 anos e 1 ano, respectivamente, permitindo a 

divisão do Plano Estratégico em 10 períodos de execução. 

 

Na perspectiva do retorno à sociedade, vislumbra-se os seguintes resultados: 

reduzir a violência no trânsito das rodovias federais; assegurar a livre circulação nas 
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rodovias federais; contribuir para a redução da criminalidade e da violência; e aumentar 

a percepção de segurança dos usuários das rodovias federais. Tanto os processos como os 

investimentos estratégicos possuem Vetores sob os quais foram determinados os objetivos 

estratégicos. A título de exemplo, sob o Vetor “Segurança com Cidadania”, tem-se os 

objetivos estratégicos: ‘fomentar as ações de educação para o trânsito’; ‘fortalecer e 

modernizar a fiscalização e o policiamento ostensivo’; ‘intensificar ações de garantia dos 

Direitos Humanos’; ‘ampliar e aperfeiçoar o resgate emergencial e atendimento pré- 

hospitalar’; e ‘aprimorar o registro de ocorrências e implantar a perícia de acidentes’. Os 

52 Indicadores de Desempenho definidos no anexo III da Portaria nº 028-DG, contêm: 

‘perspectiva’, ‘vetor’, ‘resultado esperado/objetivo a ser alcançado’, ‘título’, ‘forma de 

cálculo’, ‘polaridade’, ‘área responsável pela medição’ e ‘áreas responsáveis pelo 

resultado’. 

 

Um dos arquivos que compõem o Planejamento Estratégico da PRF é o 

Relatório de Execução, com Mapeamento de Processos. Neste documento, fruto de um 

projeto executado em conjunto com o Instituto Publix (particular contratado com fins de 

prestação de assessoria), foram priorizados 22 processos, desde atividades finalísticas 

como Fiscalização de Trânsito, Gestão de Multas e Penalidades, Educação para o 

Trânsito, até atividades meio, como Gestão da Frota (veículos e motocicletas), Gestão 

da Infraestrutura, etc. Focando esses processos, foi dado início a um trabalho de 

otimização, contemplando as etapas em que esses se subdividem. Por exemplo, o processo 

de Fiscalização de Trânsito possui as seguintes etapas: Mobilização das Operações de 

Fiscalização, Autuação, Validação, Homologação e Notificação da Autuação. Para 

garantir o alcance dos objetivos definidos em cada processo, estabeleceu- se uma análise 

dos riscos passíveis de afetar a realização e/ou a qualidade dos trabalhos, levando-se em 

consideração a probabilidade de que possam ocorrer e a gravidade de cada risco. Para o 

gerenciamento desses riscos, é delineado um conjunto de ações preventivas, formando um 

plano de mitigação. O projeto se iniciou em junho de 2015. Nove áreas já tiveram 

processos mapeados e redesenhados. Esses setores contemplados iniciaram a implantação 

das melhorias definidas e relataram aumento de desempenho nas atividades envolvidas. 

 

Divulgação e efetividade do Planejamento Estratégico 

 

Conforme informado pela PRF, há uma preocupação constante com a 

capacitação do seu corpo institucional desde a entrada de novos servidores até a 

atualização de policiamento especializado. Uma das peculiaridades dos cursos é a 

inclusão em sua grade curricular da disciplina Gestão Estratégica, incluindo a fixação da 

Missão, Valor e Visão de Futuro. 

 

Destaca-se que também há preocupação com treinamentos que visam o 

aumento do nível de maturidade e a disseminação da cultura de gerenciamento de projetos 

no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. 

 

A título exemplificativo foi aberto processo no Sistema SEI 

(08650.008067/2016-15) com objetivo de divulgar as informações relativas ao 

treinamento. Ainda, existe a previsão de capacitação de aproximadamente 180 servidores 

para o nível básico de gestão de projetos, sendo essa capacitação dividida em 8 turmas. 

Para finalizar ocorreu a capacitação de 18 servidores em mapeamento, modelagem e 

melhoria de processos. 

 

No que se refere a metodologia utilizada, a PRF informa que periodicamente 

são realizadas reuniões de avaliação de estratégia, onde são verificados o andamento dos 
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projetos e processos mais importantes, os indicadores e as metas dos objetivos 

estratégicos. Foi utilizada a Matriz SWOT para auxiliar no diagnóstico institucional, 

identificando os elementos básicos dessa metodologia, qual seja, as forças, fraquezas, 

oportunidade e ameaças para o verificar a posição estratégica da PRF no ambiente de sua 

atuação. 

 

Quanto a efetividade, o Mapa Estratégico da PRF é formado por 4 

perspectivas: Referencial Estratégico. Retorno à Sociedade, Melhoria de Processos e 

Investimentos. A melhoria nos processos e uso inteligente dos recursos (investimentos), 

conforme informa a PRF, tem resultado em melhoria dos serviços prestados à sociedade. 

 

A efetividade do cumprimento do Plano Estratégico tem sido verificada, por 

meio dos indicadores e metas previamente estabelecidas para esta temática. A exemplo, 

cita-se os resultados institucionais na perspectiva retorno à sociedade utilizando-se os 

indicadores: 

 

- taxa de acidentes graves e taxa de mortalidade para mensuração da redução da 

violência no trânsito da rodovias federais; 

 

- indicador tempo médio de interdição de rodovias para assegurar a livre 

circulação nas rodovias federais; 

 

- indicador de apreensões de armas e munições, cigarros, pessoas detidas e drogas, 

para contribuir para a redução da criminalidade e da violência no País. 

 

Verifica-se que o Planejamento Estratégico da PRF encontra-se em execução. 

As Portarias e demais instrumentos normativos têm-se mostrado efetivos e bem 

divulgados. Os Planos Estratégico, Diretores e Táticos Regionais mantêm a conformidade 

com as leis e regulamentações pertinentes às ações finalísticas da PRF. No que tange à 

identificação e tratamento de risco, o Relatório de Execução, com Mapeamento de 

Processos tem-se mostrado um documento adequado e eficiente. As etapas de 

apresentações, treinamentos e a provocação do engajamento pelos servidores focais foram 

e ainda estão sendo razoavelmente cumpridos. 

 

Quanto aos resultados, destacam-se as crescentes apreensões de drogas e 

armas, aumento da percepção de segurança dos usuários das rodovias federais e a redução 

da violência no trânsito nas rodovias federais. 

 
 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

2.1 INDENIZAÇÕES 

2.1.1 DIÁRIAS 

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 

Monitoramento de concessão de diárias. 

 

Fato 

 

Em função do contido na Ata de Reunião entre a SECEXDEFESA e a 

Controladoria-Geral da União realizada em 10/11/2015, procedeu-se o levantamento  de 
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concessão de diárias pelo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens-SCDP, do 

Governo Federal. 

A partir de amostra não probabilística sem extrapolação o Departamento de 

Polícia Rodoviária Federal foi instado a apresentar informações sobre a motivação das 

Propostas de Concessão de Diárias. Por meio do Ofício nº 613/2015-DG/PRF, de 

17/12/2015, a Unidade forneceu a documentação para exame. 

O objetivo do levantamento foi verificar, entre outros assuntos, a concessão 

de diárias a servidores da Polícia Rodoviária Federal em volume considerado 

desproporcional. Nesse sentido, na documentação apresentada foi verificada a motivação 

geradora da diária, a atividade a ser desenvolvida pelo servidor e se existia fundamentação 

legal para o deslocamento. 

 

As inconsistências encontradas são apresentadas nos itens a seguir sob a 

forma de constatação. 

 
 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 

Pagamentos indevidos de diárias efetuados ao servidor, CPF 

***.402.039-**, a título de indenizações, no período de março/2014 a maio/2015. 

Fato 

Trata-se de pagamentos de diárias ao servidor em epígrafe, no período de 

13/03/2014 a 30/05/2015 o qual se encontrava lotado na sede da 7ª Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal-SRPRF, na cidade de Curitiba, no Estado do 

Paraná e em exercício na Coordenação-Geral de Recursos Humanos na cidade de Brasília, 

no Distrito Federal, conforme dados constantes do Sistema SIAPE e Portaria que o 

designou para o encargo de substituto. 

 

No curso do mencionado período o servidor, por meio da Portaria SE/MJ nº 

225, de 10/03/2014, foi designado para exercer o encargo de substituto do Coordenador- 

Geral de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, código 

DAS 101.4, na sede do DPRF, na cidade de Brasília/DF. 

 

 
Ainda, em 05/09/2014, pela Portaria PRF nº 272, foi designado para exercer 

o cargo de Chefe Interino da Divisão de Planejamento, Ensino à Distância e Educação de 

Trânsito da Coordenação de Ensino da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, código 

DAS-101.2, cuja localização na estrutura da PRF, está na cidade de Brasília/DF. 

 

O Quadro a seguir demonstra as PCD’s concedidas ao servidor no período 

sob exame, cuja motivação para os deslocamentos, em sua maioria era para exercício de 

atividades rotineiras da Coordenação-Geral de Recursos Humanos/DPRF: 

Exercício 2014 
 

 

PCD 

PERÍODO TRECHO 
Nº 

DIÁRIAS 

 

VALOR 

 

VR PASS 

 

REMA 

 

ADIC. 

 

DESC Início Término Orige 

m 

Destin 

o 
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7416 06/03 10/03 Curitiba FLN 4 802,40 0 0,00 0,00 (288,15) 

 10/03 28/03 FLN Brasília 18 4.035,60 771,47 0,00 95,00 0,00 

 28/03 28/03 Brasília FLN 0,5 112,10 738,46 0,00 0,00 0,00 

     22,5 4.950,10 1.509,93 0,00 95,00 (288,15) 

1047 

5/14- 
1C 

 

01/04 
 

09/04 
 

Curitiba 
 

Brasília 
 

8 

 

1.793,60 
 

780,57 
 

0,00 
 

190,00 
 

(203,40) 

G 09/04 09/04 Brasília 
Rio de 

Janeiro 
0 0,00 472,55 0,00 0,00 0,00 

 09/04 16/04 
Rio de 

Janeiro 
Brasília 7 1.569,40 636,57 0,00 0,00 0,00 

 16/04 16/04 Brasília Curitiba 0,5 112,10 1.227,45 0,00 0,00 0,00 

     15,5 3.475,10 3.117,14 0,00 190,00 (203,40) 

1259 
8/14- 

1C 

 

22/04 
 

05/05 
 

Curitiba 
 

Brasília 
 

13 

 

2.914,60 
 

991,47 
 

0,00 
 

95,00 
 

(152,55) 

 05/05 05/05 Brasília Curitiba 0,5 112,10 1.117,45 0,00 0,00 0,00 

     13,5 3.026,70 2.108,92 0,00 95,00 (152,55) 

1936 

0 
27/05 30/05 Curitiba Brasília 3 672,60 1.699,47 0,00 285,00 (305,10) 

 30/05 30/05 Brasília Curitiba 0,5 112,10 832,45 0,00 0,00 0,00 

 30/05 03/06 Curitiba Curitiba 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 03/06 09/06 Curitiba Brasília 3 672,60 817,47 0,00 0,00 0,00 

 09/06 20/06 Brasília Curitiba 1,5 300,90 1.019,55 0,00 0,00 0,00 

 20/06 20/06 Curitiba Brasília 11 4.484,00 1.018,57 0,00 0,00 0,00 

   Brasília Curitiba 0,5 112,10 201,45 0,00 0,00 0,00 

     19,5 6.354,30 5.588,96 0,00 285,00 (305,10) 

2163 
5 

30/06 17/07 Curitiba Brasília 17 7.622,80 846,57 0,00 95,00 (237,30) 

 17/07 17/07 Brasília Curitiba 0,5 112,10 401,55 0,00 0,00 0,00 

     17,5 7.734,90 1.248,12 0,00 0,00 (237,30) 

2250 
8 

19/05 23/05 Curitiba FLN 4 802,40 0,00 0,00 0,00 (84,75) 

 23/05 23/05 FLN Curitiba 0,5 112,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

     4,5 902,70 0,00 0,00 0,00 (84,75) 

2338 
5 

28/07 09/08 Curitiba Brasília 12 2.690,40 846,57 0,00 190,00 (389,85) 

 09/08 09/08 Brasília Curitiba 0,5 112,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

 09/08 17/08 Curitiba Curitiba 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17/08 21/08 Curitiba Brasília 4 896,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Brasília Belém 1 200,60 1.666,45 0,00 0,00 0,00 

   Belém Brasília 12 2.690,40 1.379,57 0,00 0,00 0,00 

   Brasília Curitiba 0,5 112,10 402,45 0,00 0,00 0,00 

     30 6.702,40 4.295,04 0,00 190,00 (389,85) 

2362 

4 
24/07 25/07 Curitiba FLN 1 200,6 0,00 0,00 0,00 (33,90) 

 25/07 25/07 FLN Curitiba 0,5 100,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

     1,5 300,90 0,00 0,00 0,00 (33,90) 

2976 
3/14- 

2C 

 

05/09 
 

09/09 
 

Curitiba 
 

Brasília 
 

4 

 

896,80 
 

0,00 
 

0,00 
 

475,00 
(1.186,50 

) 

 09/09 13/09 Brasília FLN 4 802,40 629,03 0,00 0,00 0,00 

 13/09 18/09 FLN Brasília 5 1.121,00 356,57 0,00 0,00 0,00 

 18/09 19/09 Brasília FLN 1 200,60 379,03 0,00 0,00 0,00 

 19/09 30/09 FLN Brasília 11 2.466,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 30/09 01/10 Brasília FLN 1 200,60 629,03 0,00 0,00 0,00 

 01/10 17/10 FLN Brasília 16 3.587,20 200,57 0,00 0,00 0,00 

 17/10 11/12 Brasília Brasília 55 
12.331,0 

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 11/12 11/12 Brasília Curitiba 0,5 112,10 0,00 356,57 0,00 0,00 

     
97,5 

21.717,9 

0 
2.550,80 356,57 475,00 

(1.186,50 

) 
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4359 
9 

15/12 16/12 Curitiba Brasília 1 224,20 0,00 0,00 190,00 (152,55) 

 16/12 20/12 Brasília Maceió 4 802,40 969,03 0,00  0,00 

 20/12 27/12 Maceió Brasília 7 1.569,40 162,57 0,00  0,00 

 27/12 27/12 Brasília Curitiba 0,5 112,10 0,00 0,00  0,00 

     12,5 2.708,10 1.131,60 0,00 190,00 (152,55) 

           

TOTAL 2014 234 
60.604,8 

0 

21.550,5 

1 
356,57 

1.520,0 

0 
(3.034,05) 

Fonte SCDP 

 

Exercício 2015 
 

 

PCD 

PERÍODO TRECHO Nº  

DIÁRIA 

S 

 

VALOR 

VR 

PASSA 

G. 

REMA 

RC. 

 

ADIC. 

 

DESC. Início Término Orige 

m 

Destin 

o 

9468 12/01 21/03 
Curitib 

a 
Brasília 68 

15.245,6 

0 
0,00 

4.306,7 

2 
0,00 (847,50) 

 21/03 21/03 Brasília 
Curitib 

a 
0,5 112,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

     
68,5 

15.357,7 

0 
0,00 

4.306,7 

2 
0,00 (847,50) 

9468 24/03 08/04 
Curitib 

a 
Brasília 15 1.793,60 780,57 0,00 190,00 (423,75) 

 08/04 09/04 Brasília 
Porto 

Seguro 
1 0,00 472,55 0,00 0,00 0,00 

 09/04 13/04 
Porto 

Seguro 
Brasília 4 1.569,40 636,57 0,00 0,00 0,00 

 13/04 17/04 Brasília 
Rio de 

Janeiro 
2 112,10 1.227,45 0,00 0,00 0,00 

 
17/04 28/04 

Rio de 

Janeiro 
Brasília 11 112,10 832,45 0,00 0,00 0,00 

 28/04 28/04 Brasília 
Curitib 

a 
0,5 112,10 201,45 0,00 0,00 0,00 

     33,5 7.463,50 1.951,75 0,00 190,00 (423,75) 

1592 
8 

30/04 22/05 
Curitib 

a 
Brasília 22 4.932,40 0,00 0,00 190,00 (355,95) 

  

22/05 
 

23/05 
 

Brasília 
Juazeir 

o do 

Norte 

 

1 
 

177,00 
 

533,03 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

  

23/05 
 

29/05 
Juazeir 

o do 

Norte 

 

Brasília 
 

6 
 

1.345,20 
 

525,95 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
29/05 29/05 Brasília 

Curitib 

a 
0,5 112,10 457,93 0,00 0,00 0,00 

     29,5 6.566,70 1.516,91 0,00 190,00 (355,95) 

           

TOTAL 2015 135,5 
29.387,9 

0 
7.775,38 

4.306,7 

2 
380,00 

(1.627,20 

) 
Fonte SCDP 

 

Conforme demonstrado, no exercício de 2014 o servidor recebeu 234 diárias 

ao custo de R$ 60.604,80, acrescido aos valores de passagem, remarcação e adicionais, 

perfazendo o total de R$ 23.427,08, com isso totalizando o montante de R$ 84.031,88. 

 

No exercício de 2015, o servidor recebeu 135,5 diárias ao custo de R$ 

29.387,90, acrescido aos valores de passagem, remarcação e adicionais, perfazendo o 

total de R$ 12.462,10, totalizando assim, o montante de R$ 41.850,00. 

 

Ocorre que o Decreto nº 5.992/2006, em seu artigo 1º, dispõe que: “O servidor 

civil da administração federal direta, autárquica e fundacional que se deslocar a serviço, 
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da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional, ou para o 

exterior, fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto.” 

(grifamos). E, o servidor recebeu diárias a partir da cidade de Curitiba, quando não 

deveria receber diárias, pois se encontrava na cidade de Brasília, localidade onde o 

servidor se encontrava em exercício, conforme registro em sistema próprio de pessoal 

(SIAPE). 

 
Causa 

 

Diante da necessidade de prover as demandas relacionadas a escassez de 

recursos humanos e inadequações da estrutura funcional existentes na PRF no biênio 

2014/2015 a Unidade adotou medida no sentido de aferir novos servidores para assumir 

novos postos essenciais na instituição ante a nova estrutura esperada. Assim, designou 

servidores para o encargo de substituto de coordenações gerais, na sede do órgão, 

concomitantemente indenizando-os por meio de diárias em razão de seus deslocamentos 

para a unidade central da PRF. 

 

Agindo desta forma a Administração atuou em desconformidade com os 

normativos regentes para a indenização, por meio de diárias. Deste modo alguns agentes 

contribuíram para tal desconformidade: 

 

- O Coordenador-Geral de Recursos Humanos convocou o servidor substituto da 

CGRH com indicação para pagamento de diárias para o mesmo local onde o 

servidor tinha exercício, tanto no exercício sob exame quanto no exercício de 

2014; 

 

- O Superintendente Regional-substituto 7ª SRPRF assinou documento de 

autorização: “Solicitação de Deslocamento” com pagamento de diárias para o 

mesmo local onde o servidor tinha exercício; 

 

- A Diretora-Geral autorizou o documento: “Solicitação de Deslocamento”, 

prorrogando convocação do servidor, com indicação para pagamento de diárias 

para o mesmo local onde o servidor tinha exercício; 

 

- O Superintendente Regional 7ª SRPRF assinou autorização e pagamento de 

diárias para o mesmo local onde o servidor tinha exercício. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 

A Unidade por meio do Ofício nº 303/2016/DG, de 02/06/2016 prestou 

esclarecimentos da seguinte forma: 

“Em atendimento à Solicitação supra epigrafada, oriunda desta Controladoria, a qual 

requer informações a respeito do pagamento de diárias e ajuda de custo ao servidor (...), 

Policial Rodoviário Federal, encaminha-se o presente instrumento a fim de prestar os 

esclarecimentos necessários ao integral deslinde das questões formuladas pelo 

respectivo Órgão de Controle, de acordo com o embasamento legal aplicável à matéria. 

É o que se segue: 

 

DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 

O pagamento de diárias destina-se à indenização de despesas extraordinárias com 

pousada, alimentação e locomoção urbana do servidor que se afasta da sede em que tem 

exercício para outra localidade em caráter eventual e transitório, nos termos do artigo 

58, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: 
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Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual 

ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de 

despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, 

conforme dispuser em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97). 

§ 1ºA diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela 

metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou 

quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias 

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

§ 2ºNos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência 

permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. 

 

O Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a concessão de diárias 

no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, enumera os 

requisitos para o pagamento de diária: 

 

Art. 1º O servidor civil da administração federal direta, autárquica e 

fundacional que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício 

para outro ponto do território nacional, ou para o exterior, fará jus à 

percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto. 

Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do 

serviço, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias 

com pousada, alimentação e locomoção urbana. 

 

É de se dizer, o pagamento de diária tem natureza jurídica de indenização, incidindo com 

objetivo de compensar o servidor por despesas extraordinárias com hospedagem, 

alimentação e locomoção urbana, conforme os dispositivos legais suso mencionados. 

 

Nesse sentido, qualquer deslocamento para ponto do território nacional ou do exterior 

diverso da circunscrição de lotação do servidor importará no pagamento de diárias. 

 

A Nota Técnica nº 18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, faz notório o caráter 

indenizatório do pagamento de diária, ao dispor que: 

 

"...sobre o assunto, conclui-se pela impossibilidade de pagamento de 

diárias a servidor público que se desloca da sua sede, a serviço, dentro da 

mesma região metropolitana, e pernoita em sua própria residência, uma 

vez que, neste caso, não há despesas extras com pousada, alimentação ou 

locomoção urbana a serem indenizadas, pressupostos essenciais para 

pagamento de referida indenização...(Grifo nosso)" 

 

Por corolário, o servidor que se afasta de seu domicílio naturalmente passa a arcar com 

despesas extraordinárias para manter-se hospedado, alimentado e com possibilidade de 

locomover-se no meio urbano, fazendo jus, em vista disso, à percepção de diárias, nos 

termos da Lei e das normas emanadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, figurando como inafastável o pagamento de referidas indenizações quando o 

servidor desloca-se, a serviço, para ponto do território nacional diverso da sua 

localidade de lotação atual e exercício permanente. 

 

DO EXERCÍCIO EM SEDE DISTINTA E DA SUBSTITUIÇÃO 
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No tocante ao exercício em sede distinta, tem-se que a simples alegação de que o servidor 

está em exercício no local para qual está convocado, em face da mudança de exercício 

no sistema SIAPE, não pode afastar a possibilidade do pagamento de diária, em vista da 

natureza indenizatória de tal compensação, com fulcro nos diplomas legais e normativos 

que regem a administração pública, cuja aplicação reclama a análise sistemática dos 

dispositivos aplicáveis à hipótese. 

 

Antes, porém, de se proceder à análise da possibilidade de pagamento de diária ao 

servidor que se desloca da localidade de exercício atual para outro ponto do território 

nacional, cumpre observar o conceito de exercício no Regime Jurídico dos servidores 

públicos da União: 

 

Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo 

público ou da função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97). 

 

O servidor convocado para exercer as atribuições de seu cargo em ponto do território 

nacional diverso de sua lotação atual insere-se em situação de fato na qual, mesmo 

permanecendo vinculado à sua lotação de origem, passa a exercer suas atividades 

laborais no local para qual foi convocado, sob interesse da Administração e em caráter 

provisório, mesmo formalmente permanecendo, repise-se, vinculado à sua lotação de 

origem. 

 

Precisamente em vista de tal temporariedade em termos de exercício em sede distinta, o 

afastamento do local originário de serviço justifica o pagamento de diárias, posto que o 

servidor inserido em tal situação, por encontrar-se eventual e transitoriamente afastado 

da sua lotação de origem, fará frente a despesas extraordinárias durante o período 

durante o qual se manterá afastado do seu domicílio de residência. 

 

De outra banda, o fato de o servidor estar em exercício em outra unidade não afasta a 

possibilidade de pagamento de diária, eis que tal mudança é apenas para o fim do 

atendimento de necessidades administrativas ou operacionais reclamadas pelas 

demandas do serviço a serem desenvolvidos pelo servidor convocado ou nomeado na 

condição de interino, facilitando o seu acesso aos sistemas. 

 

Procedimentalmente, qualquer mudança de lotação do servidor infere um processo de 

remoção nos termos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990: 

 

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 

âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

 

Não ocorrendo a remoção do servidor, e inexistindo, da mesma forma, processo de 

remoção do mesmo, permanece o seu vínculo com a sede de exercício, não podendo se 

afastar, na hipótese, o caráter transitório ou eventual da convocação ou da nomeação 

na condição de substituto/interino pela simples mudança de exercício do servidor no 

SIAPE. 

 

Nesse sentido, mantem-se a necessidade de indenização do servidor inserto na condição 

de interino/substituto ou convocado, pela necessidade de custeio das despesas 

extraordinárias decorrentes do desempenho das atribuições do seu cargo fora do seu 

domicílio. 
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Demais, uma vez que o servidor em desempenho das atribuições do cargo público ou da 

função de confiança no ponto do território para qual foi convocado, por óbvio, ele estaria 

em exercício nessa unidade, afastando-se temporariamente da sua localidade de 

exercício originária. 

 

Neste diapasão cumpre informar que a alteração do exercício do servidor no sistema 

SIAPE ocorreu somente para fins práticos de utilização do próprio sistema, restando 

assim a permanência da lotação no estado de origem, o que só foi alterada após sua 

remoção em caráter permanente para Brasília-DF. 

 

O sistema SIAPE é o sistema de acesso às informações armazenadas nas bases de dados 

do SIAPE, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, por intermédio 

da internet. É uma ferramenta criada para tornar disponível aos servidores, de forma 

ágil e transparente, as informações pessoais, funcionais e financeiras de modo a 

subsidiar políticas de gestão de pessoas do governo federal. 

 

Por isso, imprescindível que o servidor estivesse com acesso ao sistema para que pudesse 

utilizá-lo durante o período que estava convocado/designado para executar os projetos 

e atividades de gestão de pessoas na sede Brasília-DF. 

 

A atuação do servidor ao longo dos períodos apontados no Relatório do Órgão de 

Controle ocorreu nas hipóteses de impedimento previstas em lei, guardando observância 

ao prescrito pelo art. 2o, §1o, da Lei n 9.654/1998 (Lei da Carreira de PRF): 
 

Competem aos servidores na Classe Especial da carreira de policial 

rodoviário federal atividades de natureza policial e administrativa, 

envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e 

avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das 

atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação 

e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em 

âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe. 

 

Como se encontra na última classe-padrão do percurso funcional, ao servidor é 

permitido o exercício, dentre outras, de atividades de coordenação e planejamento, bem 

como de controle nas áreas policial e administrativa. Em vista da sua experiência no 

cargo, portanto, foi visto pela Administração Central como forte candidato a exercer o 

encargo de Coordenador-Geral de Recursos Humanos, responsável pela formulação e 

condução da política de gestão de pessoas da PRF. 

 

Em face da relevância de tal designação, a Administração entendeu oportuno e 

conveniente promover um período durante o qual o servidor seria avaliado em suas 

competências pessoais e gerenciais para que, ao fim, pudesse efetivar-se na titularidade 

da função. Assim, a despeito da experiência do servidor na gestão policial (chefe de 

Delegacia) e administrativa (chefe da Seção de Recursos Humanos) em âmbito regional 

(Superintendência do Paraná) e da confiança que sempre gozou da Administração 

quanto ao seu potencial para a designação pretendida, considerou-se como medida 

prudente a sua designação para a substituição a fim de verificar, na prática, as suas 

habilidades para o encargo. 

 

Com o intuito de manter um alto nível de prestação de serviço da área de gestão de 

pessoas durante o período de ambientação na pasta, o servidor, com lotação originária 

na Superintendência da PRF no PR, passou a cumprir convocações, entre o período de 

março de 2014 a maio de 2015, para prestar apoio às atividades relacionadas às 
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competências da CGRH e à função para o qual foi designado incidentalmente e 

temporariamente, como: a elaboração do novo regimento interno da área de pessoal 

frente a nova estrutura administrativa que estava sendo deliberada junto ao Ministério 

da Justiça; participando do planejamento de normativas internas para acolhimento de 

novos servidores; participando do Projeto de Gestão da Informação da CGRH; 

auxiliando na elaboração e planejamento do Plano Diretor de Gestão de Pessoas da 

PRF; coordenando e executando o Projeto de Avaliação de Desempenho dos servidores 

da carreira da PRF. 

 

Durante boa parte do tempo em que permaneceu percebendo diárias, foram atribuídas 

ao servidor tarefas pertinentes à elaboração e execução de projetos de grande relevância 

para as atividades de gestão ligadas à área, inclusive as que exigiam a operação do 

Sistema SIAPE, fato que obrigou a administração a modificar o exercício do designado 

no ambiente do referido sistema, em vista de necessidades de natureza operacional 

ligadas ao seu funcionamento. 

 

Somente com a modificação do perfil de exercício do servidor no SIAPE ele pode iniciar 

a sua atuação no exercício da função de coordenador-geral substituto de forma plena, 

apesar de, em verdade, ainda permanecer, àquela altura, ligado à sua Unidade Regional 

de origem (Paraná). 

 

Portanto, quanto à sua permanência na função de substituição, temos que o art. 38 da 
Lei nº 8.112/1990 define que os servidores investidos em cargo ou função de direção ou 

chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no 
regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente 

máximo do órgão ou entidade, devendo-se ressalvar o disposto no §1odo mesmo 

dispositivo, nos termos do qual o substituto assumirá automática e cumulativamente, sem 
prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os 

de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do 
titular e na vacância do cargo. 

 

A designação para exercício de função não derroga nem prejudica o exercício das 

atribuições do cargo ocupado no local da lotação do servidor. Por isso, ao tempo em que 

permanecera em período de avaliação na função de substituto na Sede Nacional da PRF, 

o servidor designado não interrompeu seus vínculos funcionais com a sua Unidade de 

origem, principalmente porque o exercício da função não impede ou modifica a natureza 

jurídica do exercício no cargo ocupado na sua origem, a saber, na Unidade de lotação 

do servidor. 

 

Na espécie, a designação para o exercício da função de confiança decorreu 

incidentalmente à natureza e objeto das matérias relacionadas às convocações, que se 

apresentava eivada da natureza jurídica de um exercício precário, de caráter temporário 

e experimental, o qual só se aperfeiçoou totalmente com a remoção do servidor para 

ocupar a função de titular da área, vindo a ocorrer somente por meio da Portaria MJ nº 

512, de 28de maio de 2015, publicada no DOU em 1º de junho de 2015. Portanto, durante 

o período de convocações, o servidorpermaneceuvinculadoà7aSRPRF/PR, até sua 

remoção para nova Sede. 
 

De mais a mais, mantido no exercício dos encargos de substituto do CGRH 

temporariamente, foi imposto ao servidor o afastamento da sua residência e do convívio 

familiar, impondo-lhe necessidades materiais com hospedagem, alimentação e 

transporte, que geraram custos adicionais durante a sua estada em Brasília-DF, o que 

justificou o pagamento de indenização por meio de diárias. 
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Assim, temos que a condição do servidor durante o período de sua convocação em 

Brasília-DF, em que a Administração o avaliou quanto à compatibilidade para exercício 

do encargo, coaduna-se com o contido na Nota Técnica nº 

253/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, cujo Item 2 prescreve que: 

 

"O instituto da substituição, previsto no art. 38 da Lei nº 8.112/90, é o 

desempenho das atribuições da função de direção, chefia ou de cargo de 

natureza especial, por substitutos indicados no regimento interno, ou 

previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, nos 

afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na 

vacância do cargo..." 

 

Também enquadra-se a situação na hipótese de que a designação para a substituição 

deve dar-se em termos que: 

 

"O substituto estará investido nas atribuições do cargo em comissão ou de 

Natureza Especial enquanto o titular não puder exercê-las, em vistas das 

situações relacionadas no parágrafo anterior, ou seja, o substituto 

somente poderá estar investido nas atribuições de tal cargo quando o 

titular não as estiver exercendo." 

 

Assim, de boa-fé permaneceu o servidor na substituição da função de Coordenador- 

Geral de Recursos Humanos da PRF sem, contudo, perder seu vínculo com a sua Unidade 

funcional originária, aguardando sua efetivação na titularidade, somente quando seu 

exercício foi definitivamente modificado. 

 

DA INTERINIDADE 

Em face da designação constante da Portaria n. 272/2014-CGRH, de setembro de 2014, 

por meio da qual o servidor passou a assumir também o encargo da função de chefe 

interino da Divisão de Planejamento, Ensino à Distância e Educação de Trânsito da 

Coordenação de Ensino da (DITRAN/COEN/CGRH/PRF), importa informar como 

segue: 

 

Durante os meses de setembro/2014 a março/2015, o servidor acumulou as funções de 

chefe substituto da CGRH e de chefe interino da mencionada Divisão (DITRAN), o que 

acarretou o aumento das demandas atribuídas ao servidor no período e a consequente 

elevação na relevância das convocações para exercício temporário na Sede em Brasília- 

DF. 

 

A respeito da interinidade, insta informar que cabe a nomeação em cargo em comissão 

na condição de interino, nos termos do Artigo 9º da Lei nº 8112/90, vejamos: 

 

Art. 9º A Nomeação far-se-á: 

II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de 

confiança vagos. 

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de 

natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, 

em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que 

atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um 

deles durante o período da interinidade. 
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A transitoriedade da interinidade encontra-se no próprio significado da palavra e é 

notadamente reconhecida, conforme podemos verificar no disposto na Nota Técnica 

785/2010/COGES/DENOP/SHR/MP: 

 

"No caso dos autos, a nomeação do titular do cargo em comissão implicou 

a automática e concomitante exoneração do interino, cuja nomeação 

estava, desde a edição do ato correspondente, vinculada à nomeação do 

titular, estando, dessa forma, atendido o requisito da publicidade, ou seja, 

a todos os interessados, a Administração deu conhecimento de que aquela 

situação transitória, sendo o seu termo previsto e definido." 

 

A nomeação ao cargo em comissão na condição de interino, portanto, tem natureza 

transitória, e visa atender a necessidades prementes do Órgão, não havendo alternativa 

a não ser o pagamento das respectivas diárias quando houver afastamento transitório do 

servidor com a nomeação ao cargo em comissão na modalidade de interino. 

 

Na senda de aplicação do direito aos fatos, a Egrégia Corte Federal de Contas, ao 

analisar os autos do processo AC-2293-26/07-1, informou da possibilidade de 

pagamento de diária no caso de interinidade: 

 

7. Em relação às inconsistências verificadas no pagamento de diárias e 

passagens aos servidores do Ministério da Fazenda, concordo com a 

análise da Secex/AM, exceto quanto à impossibilidade de pagamento de 

diárias aos servidores que acumulam funções nas duas agências 

regionais. Assiste a esses servidores, originariamente lotados no Estado 

do Pará, o direito a receber as verbas indenizatórias devidas quando de 

seus deslocamentos ao Estado do Amazonas. O fato de o servidor ocupar 

cargo interino em outro estado não tem a capacidade de alterar sua 

lotação, vez que persiste o exercício de suas atividades normais no local 

de origem, que permanece, portanto, sendo considerado como sua sede. 

 

8. Além disso, o valor das diárias e passagens tem caráter indenizatório, 

sendo seu pagamento destinado a ressarcir as despesas incorridas pelos 

servidores no cumprimento de suas atribuições. Negar o direito dos 

servidores à percepção dessas verbas quando de sua estadia no Amazonas 

equivale a exigir que estes custeiem, do próprio bolso, as despesas 

excepcionais que tais deslocamentos implicam ou, alternativamente, que 

mantenham residência permanente nas duas localidades. Qualquer dessas 

opções seria, obviamente, excessivamente gravosa. 

 

No mesmo caudal, em julgado no Tribunal Regional Federal – 4ª Região, explorou o 

julgador a possibilidade de pagamento de diárias para servidor que se desloca para 

responder interinamente por cargo de chefia, verbis: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIÁRIAS. ART-58 DA LEI Nº    8112/90. 

CARGO DE CHEFIA. INTERINIDADE. 1. O afastamento do servidor 

para outro ponto do território nacional para responder interinamente por 

cargo de chefia gera o direito de percepção de diárias para cobrir as 

despesas de pousada e alimentação. 2. Possível inclusão nos vencimentos 

do servidor de gratificação, não afasta o direito a diárias, tendo em vista 

que essas remunerações pecuniárias são de naturezas distintas. 3. A 

nomeação posterior, em caráter definitivo, para o mesmo cargo não afasta 

o  direito  às  diárias  correspondentes  ao  período  em  que  durou       a 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Dinheiro público é da sua conta 

www.portaldatransparencia.gov.br 

29 

 

interinidade. (TRF4, AC 97.04.00133-9, Terceira Turma, Relatora Luiza 

Dias Cassales, DJ 06/08/1997). 
 

Neste sentido, urge informar que a utilização do expediente da interinidade na PRF 

somente é adotada em situações excepcionais e efetivamente necessárias para o 

cumprimento estrito das competências do Órgão. E ocaso sob exame vem decorrer 

também do contexto vivenciado pela PRF relativamente à sua estrutura administrativa, 

subdimensionada em vista do volume e da complexidade das demandas incidentes. 

 

A PRF tem empreendido esforços junto ao Poder Executivo Federal na busca da 

efetivação de um projeto de fortalecimento institucional que venha dirimir esta 

insuficiência estrutural e dimensional dos cargos e funções disponíveis ao Órgão, com o 

objetivo de garantir melhores condições para o atendimento do interesse público e da 

manutenção da excelência e da eficiência na prestação de segurança pública com 

cidadania. 

 

Aliado ao fator da estrutura administrativa, a PRF tem sofrido com o déficit em seu 

quadro de efetivo, em especial, de força de trabalho com perfil adequado para o exercício 

de atividades de gestão superior, gerando a necessidade de um sobre esforço de 

determinados servidores em posições estratégicas e de elevada responsabilidade junto à 

Administração do Órgão. Neste contexto, em caráter excepcional, vem ocorrer a 

sobreposição no exercício de funções por servidor de destaque, como o servidor (...), 

restando como única alternativa possível para que se evite a paralisação de áreas 

estratégicas do Órgão.” 

 

CONCLUSÃO 

A insuficiência de força laboral na gerência do Órgão potencializa a necessidade de 

utilização mais intensiva dos recursos existentes, por vezes gerando-se a acumulação de 

funções por servidores com maior capacitação e disponibilidade para os trabalhos 

especializados de gestão operacional e administrativa, sobretudo nos níveis tático e 

estratégico, sediados, em grande parte, na Sede Nacional em Brasília/DF. 

 

Em vista do atual cenário, que combina baixo efetivo e elevação das demandas de 

serviço, a PRF vê-se a obrigada a utilizar servidores transitoriamente em determinadas 

funções de gestão, visando à manutenção de condições mínimas de operacionalização de 

atividades institucionais relevantes, evitando-se, com isso, o esvaziamento de 

importantes posições gerenciais no Órgão, o que geraria caos administrativo e 

desarticulação institucional grave. 

 

Em sua atuação, os servidores ocupantes de funções da alta administração da PRF vêm 

garantindo a implementação de importantes inovações no âmbito da administração 

interna, e os avanços do Órgão dependem de gestores experientes e com visão sistemática 

sobre o papel da PRF na Segurança Pública. 

 

Apesar da insuficiência de recursos humanos disponíveis, a PRF tem encampado a 

missão de garantir segurança com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de 

interesse da União, buscando conduzir a Polícia Rodoviária Federal a ser reconhecida 

pela sociedade brasileira por sua excelência e efetividade no trabalho policial e pela 

indução de políticas públicas de segurança e cidadania, sem deixar de observar os seus 

valores (Profissionalismo, Ética, Equidade, Proatividade, Cordialidade, 

Comprometimento, Espírito de Equipe, Transparência, Responsabilidade 

Socioambiental), tudo conforme traçado no Mapa Estratégico (2012-2020) da    Polícia 
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Rodoviária Federal, e a despeito das condições materiais muitas vezes desfavoráveis 

temos experienciado. 
 

As convocações realizadas pela Administração para que o servidor pudesse exercer o 

encargo de substituto do CGRH no período de março/2014 a maio/2015,além de medida 

destinada à avaliação da compatibilidade do servidor para assumir a titularidade da 

função, importou, em especial, em providência essencial para o atendimento de 

necessidades gerenciais sazonais que surgiram, naquela época, no âmbito da 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos, motivo pelo qual o pagamento de diárias se 

mostrou medida adequada, tanto do ponto de vista da legalidade quanto da finalidade do 

instituto, destacadamente, porque a resolução quanto à remoção definitiva do servidor 

só se deu em momento posterior. 

 

Ante o exposto, os fatos acima narrados sugerem que as diárias pagas ao servidor 

durante o período em que exerceu o encargo de substituto do CGRH/PRF não 

importaram em medida marcada com ilegalidade ou vício...”. 

 

As manifestações complementares trazidas pela Unidade em razão da 

Reunião de Busca Conjunta de Soluções, conforme Memorando nº 791/2016/CGRH 

encaminhado pelo Ofício nº 583/2016/DG, de 06/09/2016, encontram-se, na íntegra, em 

anexo a este Relatório de Auditoria. 

 
Análise do Controle Interno 

 

A Unidade prestou esclarecimentos sobre o presente item em dois momentos. 

O primeiro quando foi instada por meio de Solicitação de Auditoria e o segundo por 

ocasião da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, em resposta ao Relatório de 

Auditoria Preliminar. 

 

A situação teve início quando foi editada a Portaria SE/MJ nº 225, de 

10/03/2014, designando o servidor para exercer o encargo de substituto do Coordenador- 

Geral de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal-CGRH, 

código DAS 101.4, na sede do DPRF, na cidade de Brasília/DF. E, em 05/09/2014, pela 

edição da Portaria PRF nº 272, que designou também, o mesmo servidor para exercer o 

cargo de Chefe Interino da Divisão de Planejamento, Ensino à Distância e Educação de 

Trânsito da Coordenação de Ensino da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, código 

DAS-101.2, cuja localização na estrutura da PRF, está na cidade de Brasília/DF. 

 

A partir da data de edição das portarias mencionadas, o servidor passou a 

receber diárias com grande frequência para a Capital Federal, cujas motivações das 

viagens, conforme consta das Propostas de Concessão de Diárias, objetivavam: 

convocação do servidor para executar atividades administrativas da CGRH; atender 

demandas da CGRH; relevância no serviço prestado, servidor cumprirá convocação com 

CGRH-substituto; substituição do titular da CGRH; convocação, servidor nomeado Chefe 

de Divisão-interino da Coordenação de Ensino; necessidade de exercer chefia interina da 

Divisão de Planejamento de Ensino à Distância e Educação de Trânsito, entre outras. 

 

Também em data próxima à edição da portaria de designação para o encargo 

de coordenador-geral-substituto foi alterado o exercício do servidor para a cidade de 

Brasília-DF, cabendo mencionar o exercício anterior era a cidade de Curitiba-PR. 

 

Em seus esclarecimentos a Unidade procedeu a uma contextualização da 

situação enfrentada pela Polícia Rodoviária Federal, apontando que no biênio 2014 e 2015 
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havia a expectativa de edição de normativo para reestruturação administrativa do órgão 

como um todo, possibilitando como isso a modernização do planejamento e a arquitetura 

administrativa, com a finalidade de cumprir a sua missão institucional. Acrescenta a 

existência de carência de recursos humanos e que o novo desenho de estrutura necessitaria 

de pessoas capazes para ocupar posições estratégicas na Instituição. 

 

Nesse sentido testou servidores para ocupação para os novos postos, sendo 

afirmado que a maneira adotada para suprir essa carência foi a designação de substitutos 

e nomeação de interinos para operarem em postos chaves da estrutura da PRF. Foi 

informado pela Unidade que a Administração optou pelo pagamento de diárias como 

forma de indenizar os servidores das parcelas de despesas extraordinárias com pousada, 

alimentação e locomoção urbana. 

 

Finalizando a contextualização a Unidade aponta que a meta constantemente 

perseguida pela PRF é consolidar-se como Órgão que busca entregar um serviço público 

de qualidade aos cidadãos, com respeito à ética e à governança pública. 

 

Analisando os esclarecimentos prestados pelo DPRF, traduz-se que a Unidade 

revela a carência de recursos humanos, a iminência de modificação estrutural no âmbito 

da PRF, e também a necessidade de encontrar servidor com perfil capaz para desempenho 

de posições ante a nova estrutura que se anunciava, porém, a forma utilizada pela 

Administração para compensar o servidor convocado para as atividades de experiência 

não foi adequada. Nesse sentido, distingue-se a necessidade de reforço de força de 

trabalho e modificações na estrutura do Órgão. Tanto o incremento de recursos humanos 

quanto o de estrutura regimental já foram objeto de evidenciação em Relatórios de Gestão 

de edições anteriores da PRF. 

 

Também em função dos esclarecimentos prestados, entende-se que a Unidade 

considera não ter havido ilegalidade na concessão de diárias do servidor tratado nesse 

relato, inclusive mencionando que os atos praticados para o pagamento dessa indenização 

se revestiram das formalidades exigidas pelos normativos vigentes. 

 

No entanto, cuidando do cerne da questão aqui tratada, ou seja, o exercício 

funcional do servidor, têm-se que o artigo 15 da Lei nº 8.112/90, assim dispõe: “Exercício 

é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.” Ora, 

se o servidor foi designado e está exercendo as atividades do encargo de Coordenado- 

Geral de Recursos Humanos-substituto, e se o cargo de coordenador-geral de RH é uma 

atividade perene dentro da estrutura regimental da PRF é razoável intuir que o acessório 

deva seguir o principal. Assim, se as atividades do titular do cargo são desempenhadas na 

cidade de Brasília-DF, as de seu substituto também deverão ser executadas na mesma 

localidade. 

 

Cabe reforçar que os servidores investidos em cargo ou função de direção ou 

chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no 

regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo 

do órgão ou entidade, conforme dispõe o art. 38, da Lei nº 8.112/90. Além disso, o 

parágrafo primeiro deste artigo dispõe que “O substituto assumirá automática e 

cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de 

direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou 

regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela 

remuneração de um deles durante o respectivo período.” 
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Imprescindível ressaltar que a substituição somente deverá ocorrer nos 

impedimentos legais do titular e não a qualquer momento quando esse titular estiver em 

efetivo exercício. E, a designação para o encargo de substituto só poderá ser modificada 

por outro ato, a dispensa. 

 

Denota-se daí que o substituto somente se perpetuará no encargo se a 

autoridade designante assim o tencionar, guardando semelhança com a nomeação para os 

cargos em comissão ou função de confiança, estes são de livre nomeação. 

 

Impende informar que a Unidade entende que a lotação do servidor esteja 

localizada na 7ª SRPRF-PR, na cidade do Paraná-PR, e as atividades desenvolvidas pelo 

servidor na condição de substituto da CGRH tem caráter temporário. Todavia, a Unidade 

apresenta, no Memorando nº 791/2016/CGRH, encaminhado pelo Ofício nº 586/2016- 

DG, várias acepções para o termo: “lotação”. Em vista das afirmações da Unidade, 

observa-se que o termo lotação é comutado pelo termo exercício. Assim, neste ponto 

entende-se necessário enfatizar que lotação é a unidade organizacional a qual o servidor 

está vinculado (site: www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/recursos- 

humanos/servidores) e, exercício é a unidade em que o servidor desenvolve as suas 

atividades; é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança 

(art. 15, Lei nº 8.112/90). (grifamos) 

 

Reconhece-se que a Unidade tenha registrado de forma correta a mudança de 

exercício do servidor no Sistema SIAPE, entretanto, defende que foi um mero ato 

procedimental para efeitos operacionais, e que o Órgão de Controle Interno baseou sua 

fundamentação, apenas no registro do exercício do servidor no Sistema SIAPE. Em que 

pese esse posicionamento, a equipe de auditoria firmou seu entendimento fundamentado 

na Lei nº 8112/1990 e no Decreto nº 5.992/2006, além da Portaria SE/MJ nº 225, de 

10/03/2014, que designou o servidor para exercer o encargo de Coordenador-Geral de 

Recursos Humanos. Supletivamente trouxe o registro no SIAPE, em razão de esse sistema 

ser a ferramenta informatizada de Gestão de Recursos Humanos do Poder Executivo 

Federal, que controla as informações cadastrais e processa os pagamentos dos servidores 

da Administração Pública Federal (Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão). Assim, é de fundamental importância para o funcionamento dos módulos do 

sistema a estrutura administrativa atualizada do órgão contendo, entre outros, o nome do 

titular da UORG e seu respectivo e-mail, bem como as informações no cadastro do 

servidor acerca da unidade de lotação, exercício ou localização corretas. 

 

Retornando a questão do exercício, e para sedimentar seu entendimento, tem- 

se que o art. 15, da Lei nº 8.112/90 define que exercício é o efetivo desempenho das 

atribuições do cargo público ou da função de confiança. E, em seus parágrafos tem-se: 

“§ 1º É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo 

público entrar em exercício, contados da data da posse. 
 

§ 2o O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito 

o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em 

exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto 

no art. 18. 
 

§ 3o À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for 

nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. 
 

§ 4o O início do exercício de função de confiança coincidirá com a 

data de publicação do ato de designação, salvo quando o  servidor 
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estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, 

hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do 

impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.” 

 

Ainda sobre o assunto exercício, o art. 18 dispõe: “O servidor que 

deva ter exercício em outro município em razão de ter sido 

removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício 

provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de 

prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 

desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo 

necessário para o deslocamento para a nova sede.” (grifamos) 

 

Sendo assim, considera-se de suma importância a determinação do exercício 

do servidor como requisito necessário para a percepção de diárias e outros importes com 

repercussões financeiras, a exemplo de férias, ajuda de custo e nomeação de cargos em 

comissão interinamente, concomitante a percepção de diárias. 

 

Com relação ao desempenho da interinidade, cabe o registro que o parágrafo 

único do artigo 9º, da Lei nº 8.112, dispõe: “O servidor ocupante de cargo em comissão 

ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro 

cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em 

que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade”. Diante 

desta disposição, e considerando que o servidor não exercia cargo em comissão ou de 

natureza especial, o mesmo não estaria em condições de assumir a função de confiança 

por força de amparo legal. (grifamos) 

 

Embora a Unidade em seus esclarecimentos tenha trazido a análise feita pelo 

TCU no Processo AC-2293-26/01-1, a qual entre outros assuntos menciona a 

possibilidade de se efetuar pagamento de diárias em virtude da nomeação ao cargo em 

comissão na condição de interino, entendemos que o posicionamento da Egrégia Corte se 

alinha com a legislação regente que dispõe: “O servidor ocupante de cargo em comissão 

ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro 

cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em 

que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade”. O que 

a Unidade não levou em consideração, no caso aqui tratado, é que o servidor não era 

ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial, portanto, não poderia acumular 

cargo com a percepção de diárias. 

 

Destarte, são indiscutíveis as condições estabelecidas no artigo 58 da Lei nº 

8.112/90, porém há de se alertar quanto às condições estabelecidas no artigo 1º do Decreto 

nº 5.992/2006, que dispõe: “O servidor civil da administração federal direta, autárquica e 

fundacional que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto 

do território nacional, ou para o exterior, fará jus à percepção de diárias, segundo as 

disposições deste Decreto.” (grifamos) 

 

Nesse ponto, importante repisar que o servidor, a partir de 10/03/2014, passou 

a ser substituto do Coordenador-Geral de Recursos Humanos do DPRF, tendo sido 

modificada, de fato, sua localização de exercício, na mencionada data, conforme consta 

do registro no Sistema SIAPE. Em que pese se a Unidade ter afirmado que não houve 

processo de remoção, há de se destacar que a remoção de ofício do servidor ocorreu a 

partir do seu primeiro deslocamento para a cidade de Brasília-DF com a finalidade de 

exercer atividades inerentes a esse encargo, uma vez que ele foi formalmente designado 

pela Portaria SE/MJ nº 225/2014. 
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Ainda, conforme estabelecido no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.112/90, 

o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato 

de designação. 

 

Nesse diapasão, importante consignar que o servidor não faria jus a diárias, 

porém poderia fazer jus a ajuda de custo, conforme preconizado no artigo 53, da Lei nº 

8.112/90, que assim dispõe: “ A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, 

com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de 

indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha 

também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.” 

 

Adiciona-se a manifestação de que para reforçar a posição da CGU, é citado 

o Relatório de Auditoria 201500024 que tratou da despesa de diárias, sua legalidade e as 

condições estabelecidas nos normativos regente para a percepção de diárias, tendo sido 

concluída pela ilegalidade do pagamento de diárias. E, acrescenta que o Ministério 

Público Federal-MPF se manifestou pelo arquivamento do processo. 

 

Apesar da argumentação oferecida pela Unidade a respeito do referido 

Relatório, afirma-se que a manifestação do MPF tenha ocorrido em processo diverso ao 

elaborado por esta CGU e adiciona-se que o escopo do relatório foi a verificação de 

possíveis ilegalidades na concessão de diárias, o que se confirmou. 

 

Impende destacar que no caso do servidor da PRF com lotação em Marília- 

SP, a atividade laboral estava sendo exercida no município de São Paulo/SP, localidade 

onde está situada, a sede da 6ª SRPRF-SP, então não há porque o servidor fazer jus a 

percepção de diárias, pois o servidor está em exercício na localidade onde exerce o cargo 

de Corregedor Regional, por força de sua designação. 

 

Esclarecemos que no caso apontado naquele Relatório, o servidor fora 

designado a exercer uma Função Gratificada. A Portaria nº 940, de 2 de maio de 2014, da 

CGRH da PRF DESIGNA o servidor para o exercício de uma atribuição específica, qual 

seja, Corregedor Regional, contudo, não se trata de um cargo público em comissão e sim 

de uma função de confiança. 

 

Quanto à recomendação do Relatório de Auditoria Preliminar, registre-se que 

a Unidade entende que o montante de diárias recebido pelo servidor no período de 

março/2014 a maio/2015 deva ser ponderado, no que tange ao ressarcimento ao Erário. 

Por outro turno entende-se que esse montante deve ser perquirido, em razão de a 

concessão de diárias no presente caso não atender ditames preconizado na legislação 

regente, em especial quanto ao exercício do servidor, em que pese essa quantificação deva 

ser realizada pela Unidade de forma precisa e justificada, considerando valores pagos e 

eventuais valores decorrentes de pagamentos indevidos. 

 

Relativamente à substituição, acrescenta-se, ainda, que a análise da 

documentação apresentada relativa aos períodos de afastamento do servidor titular da 

CGRH evidenciou que os afastamentos/impedimentos legais do titular não 

corresponderam exatamente aos períodos em que o substituto foi convocado e/ou exerceu 

atividades, conforme tratado no período sob exame. Além disso, o servidor com o encargo 

de substituto praticou no período de 30/05/2014 a 18/05/2015, entre outros, atos de 

designação, dispensa, concessão de aposentadorias e cancelamento de aposentadoria, cuja 

publicidade se deu em Diários Oficiais. 
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Ante os atos praticados pelo coordenador-geral-substituto, entende-se 

necessário confirmar a sua competência, no período de substituição, tendo em vista que 

pelos documentos apresentados pela Unidade, o titular da pasta não se encontrava 

afastado. 

 
Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder ao levantamento das despesas pagas 

indevidamente a título de diárias, acrescida das despesas a ela relacionadas no período 

em que o servidor exerceu o encargo de substituto de coordenador-geral e/ou chefia de 

divisão interinamente, providenciando o ressarcimento ao Erário dos valores pagos em 

desconformidade com a legislação regente sobre diárias, levando em consideração as 

disposições contidas no Acórdão TCU 1.909/2003 – Plenário. 

Recomendação 2: Disseminar, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, para 

fins de padronização acerca do exercício do servidor, a disposição contida no artigo 15 

da Lei nº 8.112/1990, qual seja: “Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do 

cargo público ou da função de confiança”. Desta forma, quando o servidor for designado 

ou nomeado, suas atividades laborais devem ser exercidas na localidade onde o encargo 

ou cargo estiverem localizados na estrutura do Órgão. 

 
 

2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 

Pagamentos indevidos de diárias efetuados ao servidor, CPF 

***.386.604-**, a título de indenizações, no período de maio/2014 a maio/2015. 

Fato 

Trata-se de pagamentos de diárias ao servidor em epígrafe, no período de 

maio/2014 a maio/2015 o qual se encontrava lotado no Núcleo de Apoio Técnico/PB, na 

cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba e em exercício na Coordenação-Geral de 

Operações na cidade de Brasília, no Distrito Federal, conforme dados constantes do 

Sistema SIAPE. 

 

O servidor, por meio da Portaria SE/MJ nº 495, de 27/05/2014, foi designado 

para exercer o encargo de substituto do Coordenador-Geral de Operações do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal, código DAS 101.4, na sede do DPRF, na 

cidade de Brasília/DF. 

 

O Quadro a seguir demonstra as PCD’s concedidas ao servidor: 
 

Exercício 2014 
 

PCD 
PERÍODO TRECHO Nº 

DIÁRIAS 
VALOR 

VR 

PASSAG. 

REMAR 

C. 
ADIC. DESC. 

Início Término Origem Destino 

14910/ 
14-5c 

09/05 04/06 
João 

Pessoa 
Brasília 26 5.829,20 845,95 3.382,72 475,00 (932,25) 

 04/06 05/06 Brasília Recife 1 212,40 951,55 0,00 0,00 0,00 

 05/06 08/06 Recife Brasília 3 672,60 959,47 0,00 0,00 0,00 

 08/06 10/06 Brasília Cuiabá 2 601,80 337,45 0,00 0,00 0,00 

 10/06 12/06 Cuiabá Brasília 2 672,60 126,85 0,00 0,00 0,00 

 12/06 15/06 Brasília Manaus 3 1.345,20 828,55 0,00 0,00 0,00 

 15/06 02/07 Manaus Brasília 17 7.622,80 1.019,57 0,00 0,00 0,00 

 02/07 05/07 Brasília 
Rio de 

Janeiro 
3 1.345,20 341,45 0,00 0,00 0,00 

 05/07 14/07 
Rio de 
Janeiro 

Brasília 9 4.035,60 210,00 0,00 0,00 0,00 
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 14/07 16/07 Brasília 
Rio de 
Janeiro 

2 896,80 441,45 0,00 0,00 0,00 

 16/07 24/07 
Rio de 

Janeiro 
Brasília 8 2.017,80 100,01 0,00 0,00 0,00 

 24/07 24/07 Brasília Recife 0,5 112,10 311,55 0,00 0,00 0,00 

     76,5 25.364,10 6.473,85 3.382,72 475,00 (932,25) 

23686/ 

14-2c 
12/08 12/08 

João 

Pessoa 
Recife 0 0,00 0,00 737,02 285,00 (271,20) 

 12/08 18/08 Recife Brasília 6 1.345,20 425,47 0,00 0,00 0,00 

 18/08 19/08 Brasília 
Florianóp 

olis 
1 200,60 720,55 0,00 0,00 0,00 

 19/08 02/09 
Florianóp 

olis 
Brasília 14,5 3.250,90     

     21,5 4.796,70 1.146,22 737,02 285,00 (271,20) 

30769 01/10 08/10 Brasília Brasília 7 1.569,40 0,00 0,00 0,00 (101,70) 

 08/10 08/10 Brasília Recife 0,5 112,10 399,03 0,00 0,00 0,00 

     7,5 1.681,50 399,03 0,00 0,00 (101,20) 

36818 30/10 16/11 
João 

Pessoa 

Florianóp 

olis 
17 3.410,20 1.256,85 0,00 95,00 (203,40) 

 07/04 07/04 Brasília 
João 

Pessoa 
0 112,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

     17 3.410,20 1.256,85 0,00 95,00 (203,40) 

39537/ 
14-1c 

16/11 04/12 
Florianóp 

olis 
Brasília 18 4.035,60 0,00 0,00 95,00 (237,30) 

 04/12 04/12 Brasília 
João 

Pessoa 
0,5 100,30 833,03 0,00 0,00 0,00 

     18,5 4.135,90 833,03 0,00 95,00 (237,30) 

42628 15/12 19/12 
João 

Pessoa 
Brasília 4 896,80 422,85 0,00 95,00 (84,75) 

 19/12 19/12 Brasília 
João 

Pessoa 
0,5 112,10 973,03 0,00 0,00 0,00 

     4,5 1.008,90 1.395,88 0,00 95,00 (84,75) 

TOTAL 2014 145,50 40.397,30 11.504,86 4.119,74 1.045,00 (1.830,10) 

Fonte SCDP 

 

Exercício 2015 
 

PCD 
PERÍODO TRECHO Nº 

DIÁRIAS 
VALOR 

VR 

PASSAG. 

REMAR 

C. 
ADIC. DESC. 

Início Término Origem Destino 

0266 15/01 30/01 
João 

Pessoa 
Brasília 15 3.363,00 825,95 0,00 95,00 (203,40) 

 30/01 30/01 Brasília 
João 

Pessoa 
0,5 112,10 543,03 0,00 0,00 0,00 

     15,5 3.475,10 1.368,98 0,00 95,00 (203,40) 

1548 05/02 06/02 
João 

Pessoa 

Rio de 

Janeiro 
1 224,20 585,95 0,00 95,00 (33,90) 

 06/02 06/02 
Rio de 

Janeiro 

João 

Pessoa 
1 224,00 560,27 0,00 0,00 0,00 

     2 448,40 1.146,22 0,00 95,00 (33,90) 

15928 09/02 25/02 
João 

Pessoa 
Brasília 16 3.587,20 781,85 0,00 95,00 (220,40) 

 25/02 25/02 Brasília 
João 

Pessoa 
0,5 112,10 743,03 0,00 0,00 0,00 

     16,5 3.699,30 1.524,98 0,00 95,00 (220,40) 

5475 22/03 07/04 
João 

Pessoa 
Brasília 16 3.587,20 908,35 0,00 95,00 (135,60) 

 07/04 07/04 Brasília 
João 

Pessoa 
0,5 112,10 380,03 0,00 0,00 0,00 

     16,5 3.699,30 1.288,38 0,00 95,00 (135,60) 

9583 13/04 18/04 
João 

Pessoa 
Brasília 5 1.121,00 368,35 0,00 95,00 (84,75) 

 18/04 18/04 Brasília 
João 

Pessoa 
0,5 112,10 303,03 0,00 0,00 0,00 

     5,5 1.233,10 671,38 0,00 95,00 (84,75) 

11107 27/04 07/05 
João 

Pessoa 
Brasília 10 2.242,00 658,35 0,00 95,00 (135,60) 

 07/05 07/05 Brasília 
João 

Pessoa 
0,5 112,10 409,03 0,00 0,00 0,00 

     10,5 2.354,10 1.067,38 0,00 95,00 (135,60) 

TOTAL 2015 66,5 14.909,30 7.067,32 0,00 570,00 (813,65) 

Fonte SCDP 

 

Conforme demonstrado, no exercício de 2014 o servidor recebeu 145,5 

diárias ao custo de R$ 40.397,30, acrescido aos valores de passagem, remarcação e 
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adicionais, perfazendo o total de R$ 16.669,60, com isso totalizando o montante de R$ 

57.066,90. No exercício de 2015, o servidor recebeu 66,5 diárias ao custo de R$ 

14.909,30, acrescido aos valores de passagem, remarcação e adicionais, perfazendo o 

total de R$ 7.637,32, totalizando assim, o montante de R$ 22.546,62. 

 

Ocorre que o Decreto nº 5.992/2006, em seu artigo 1º, dispõe que: “O servidor 

civil da administração federal direta, autárquica e fundacional que se deslocar a serviço, 

da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional, ou para o 

exterior, fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto.” 

(grifamos). E, o servidor recebeu diárias a partir da cidade de João Pessoa-PB, quando 

não deveria receber diárias, pois se encontrava na cidade de Brasília, localidade onde o 

servidor se encontrava em exercício, conforme registro em sistema próprio de pessoal 

(SIAPE). 

 

Ficando evidenciado, neste caso, que o pagamento de diárias para os 

deslocamentos de João Pessoa à Brasília com a finalidade de exercer a função de 

Coordenador-Geral-substituto constitui uma infringência à legislação, restando 

prejudicado a conformidade dos pagamentos de diárias recebidos pelo servidor no período 

indicado. 

 

Causa 

 

Diante da necessidade de prover as necessidades relacionadas a escassez de 

recursos humanos e inadequações da estrutura funcional existentes na PRF no biênio 

2014/2015 a Unidade adotou medida no sentido de aferir novos servidores para assumir 

novos postos essenciais na instituição ante a nova estrutura esperada. Assim, designou 

servidores para o encargo de substituto de coordenações gerais, na sede do órgão, 

concomitantemente indenizando-os por meio de diárias em razão de seus deslocamentos 

para a unidade central da PRF. 

 

Agindo desta forma a Administração atuou em desconformidade com os 

normativos regentes para a indenização, por meio de diárias. Deste modo alguns agentes 

contribuíram para tal desconformidade: 

 

- O Coordenador-Geral de Operações convocou o servidor substituto da CGO com 

indicação para pagamento de diárias para o mesmo local onde o servidor tem 

exercício, tanto no exercício sob exame quanto no exercício de 2014; 

 

- O Superintendente Regional-substituto 14ª SRPRF assinou o documento: 

“Solicitação de Deslocamento” para servidor com indicação de pagamento de 

diárias para o mesmo local onde o servidor tem exercício; 

 

- O Superintendente Regional 14ª SRPRF assinou autorização e pagamento de 

diárias para o mesmo local onde o servidor tem exercício; assinou o documento: 

“Solicitação de Deslocamento” para servidor com indicação de pagamento de 

diárias para o mesmo local onde o servidor tem exercício. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 

A Unidade por meio do Memorando nº 791/2016/CGRH encaminhado pelo 

Ofício nº 586/2016/DG, de 06/09/2016, manifestou-se que o Órgão de Controle  Interno 
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relatou: “que o servidor teria modificada a sua lotação, conforme indicação no SIAPE 

para a capital federal, o que impediria o recebimento de diária para o deslocamento João 

Pessoa – PB à Brasília – DF, conforme transcrição: 

(...) Por todo exposto fica evidenciado, neste caso específico, que 

o pagamento de diárias para os deslocamentos de João Pessoa 

à Brasília com a finalidade de exercer a função de 

Coordenador-geral substituto constitui uma infração à 

legislação. (grifo da Unidade)” 
 

As manifestações complementares trazidas pela Unidade em razão da 

Reunião Conjunta de Busca de Soluções, conforme Memorando nº 791/2016/CGRH e 

Ofício nº 583/2016/DG, de 06/09/2016, encontram-se, na íntegra, em anexo a este 

Relatório de Auditoria. 

 

A Unidade acrescenta que a Controladoria relata que a partir da designação 

do servidor para o cargo em contexto passou a receber, frequentemente, diárias com o 

objetivo de exercer as atividades rotineiras da Coordenação-Geral de Operações, mas que, 

com base no artigo 15 da Lei nº 8.112/90, ocorreu a remoção de ofício do servidor a partir 

do seu primeiro deslocamento para a cidade de Brasília-DF, com a finalidade de exercer 

atividades inerentes a esse encargo, uma vez que ele foi formalmente designado pela 

Portaria SE/MJ nº 495/2014. 

 

Menciona, ainda, que a Controladoria fundamenta que nos termos do artigo 

1º do Decreto nº 5.992/200 “O servidor civil da administração federal direita (…) que se 

deslocar a serviço da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional 

(…) fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto”. E, o servidor 

recebeu diárias a partir da cidade de João Pessoa-PB, quando não deveria recebê-las, pois 

se encontrava na cidade de Brasília, localidade onde estava em exercício. 

 

A Unidade ressalta que tão fática é a inexistência de remoção de ofício no que 

se refere ao caso trazido à baila que não houve o dispêndio de receita afetada ao referido 

servidor com a função de indenizá-lo com Ajuda de Custo, Transporte de Mobiliário e 

Pagamento de Passagens dele e de seus dependentes funcionais, conforme artigos 53 a 57 

da lei 8.112/90, que colaciona-se: 

Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter 

exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter 

permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a 

qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que 

detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na 

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

§ 1o Correm por conta da administração as despesas de 

transporte do servidor e de sua família, compreendendo 

passagem, bagagem e bens pessoais. 

§2º À família do servidor que falecer na nova sede são 

assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de 

origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito. 

 

É informado, ainda, que conforme assentamento funcional do servidor o mesmo possui 3 

(três dependentes) aptos a ensejarem a referida despesa aos cofres públicos. 
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Nesta toada, em caso de adoção da exegese aplicada na referida depuração 

pelo Controle Interno, ou seja, de que houve a remoção de ofício do servidor, a 

Administração Pública seria onerada em R$ 85.592,72 (oitenta e cinco mil quinhentos e 

noventa e dois reais e setenta e dois centavos), cifra esta montada da seguinte forma: 

DESPESA QUANTIDADE VALOR 

Ajuda de Custo 2x (designação e dispensa) R$ 71.592,72 – art. 54 da lei 

8.112/90 

Transporte de Mobiliário 2x (designação e dispensa) R$ 9.200,00 – Art. 53, §1º da lei 

8.112/90 

Pagamento de Passagens 8x (servidor mais 3 dependentes – 

designação e dispensa). 

R$ 4.800,00 – Art. 53, §1º da lei 

8.112/90. 

Total   R$ 85.592,72 

 

A Unidade aponta que levando em consideração a interpretação adotada pelo 

Órgão de Controle, sob o enfoque da avaliação primeira desta instituição, o valor 

dispendido  em  diárias  (ditas  irregulares)  com  o  servidor  seria  aproximadamente  R$ 

20.626,40 (vinte mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). Ao passo que, se 

a instituição  fosse  efetuar  a  remoção  de  ofício  do  servidor  teria  um  ônus  de  R$ 

85.592,72. 

 

E, que sob a ótica da interpretação adotada pela PRF, frente ao presente caso, 

a Administração Pública estaria gerando uma economia aos cofres públicos numa pecha 

de R$ 64.966,32. 

 

Por outro lado, quanto aos valores pagos pelos deslocamentos aéreos, o 

montante apurado de R$ 16.669,60 comporta abatimento integral em confrontação com o 

montante total inicialmente calculado, visto que as despesas de deslocamento foram 

realmente incorridas, tendo as respectivas viagens sido aprovadas no âmbito do SCDP 

quanto à prestação de contas. 

 

Assim, pelo ponto de vista da Unidade, neste ponto, independente da 

interpretação concedida ao conceito aplicado ao exercício do servidor, denota-se 

inconteste falar em ressarcimento dos valores pagos pelos deslocamentos aéreos, visto 

que o servidor cumpriu a missão para o qual foi designado pela administração pública, 

percorrendo os trajetos descritos nas Propostas de Concessão de Diárias, tanto que todas 

as suas prestações de contas foram aprovadas. 

 

A Unidade conclui que diante de tal contexto, afirmar que mesmo em uma 

hipótese remota, caso prevalecesse o entendimento de que a convocação ocorrida gerou 

em tese a remoção de ofício do servidor, parece ser mais republicano a observância do 

princípio constitucional da economicidade dos recursos públicos que o entendimento da 

prevalência de mera formalidade de ato administrativo, uma vez que, insistindo na tese 

da remoção de ofício o pagamento das diárias para deslocamento nos moldes da 

constatação corresponderia na verdade a pouco mais de 1/5 (um quinto) do valor devido 

ao servidor, caso efetivasse a remoção de ofício. Acrescenta que apesar da peculiaridade 

de cada caso, o presente contexto assemelha-se ao caso anterior, em que a Administração 

seguiu a interpretação legislativa no sentido do exercício provisório do servidor e, 

portanto, ao entendimento da concessão de diárias durante o período em que exerceu o 

encargo de substituto do CGO/PRF, não vislumbrando medida marcada com vício, 

ilegalidade, tampouco irregularidade. 
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Análise do Controle Interno 

 

Nesse item, a Unidade mais uma vez, em suas alegações, conduz seu 

raciocínio no sentido de que há legalidade na concessão de diárias para servidor que 

designado para exercer o encargo de Coordenador-Geral-substituto, cujo cargo se 

localiza, regimentalmente na sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal situada 

na cidade de Brasília-DF. O servidor em questão mantinha até a data de sua designação o 

exercício na cidade de João Pessoa-PB, a partir daí foi localizado seu exercício na cidade 

de Brasília-DF e, também, passou com certa frequência a perceber diárias para a cidade 

onde estava em exercício. Dentre as motivações para a percepção de diárias encontra-se 

a descrição de “atuar como Coordenador-Geral-substituto”. 

 

Em caso análogo tratado neste Relatório de Auditoria já foi evidenciada a 

situação sobre a questão de atribuir o encargo de substituto a servidor que se encontra em 

outra localidade e vem assumir esse encargo com a percepção de diárias. Sendo assim, o 

entendimento também é análogo a do servidor tratado anteriormente, ou seja, os requisitos 

para a concessão de diárias não estão presentes. O mesmo raciocínio pode ser estendido 

com relação a ajuda de custo citada no caso de substituição ao Coordenação-Geral de 

Recursos Humanos, ou seja, a Administração poderia ter optado pelo pagamento de ajuda 

de custo ao invés do pagamento de diárias. 

 

Adiciona-se que a Unidade apresentou projeção de cálculo do binômio 

despesas com diárias versus despesa com ajuda de custo. Pelos cálculos apresentados 

pode-se chegar à conclusão de que não há de se falar em ressarcimento ao Erário tendo 

em vista que a medida adotada de indenização por meio de diárias foi mais vantajosa para 

a Administração. 

 

Em que pese o resultado e a conclusão alcançados pela Unidade, entende-se 

que deva ser considerado todos os itens que compuseram as diárias concedidas, os 

descontos proporcionais do auxílio alimentação e o de transporte, além dos acréscimos 

de adicional de embarque e desembarque, remarcação de passagens e o valor dispendido 

da passagem aérea. De igual forma deve se proceder com relação aos beneficiários da 

Ajuda de Custo para, somente assim, retratar-se a relação mais vantajosa para a 

Administração em termos de despesa. 

 

Todavia, não se deve perder o Princípio da Legalidade e a observância aos 

normativos regentes para a concessão de diárias. Isto porque a diária é devida ao servidor 

que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território 

nacional, combinado a situação de afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório. 

Nesse sentido o servidor que está na condição de Coordenador-Geral de Operações- 

substituto, em exercício na cidade de Brasília-DF, no encargo que têm ânimo permanente, 

pois o cargo é integrante da estrutura do órgão, cuja sede está também na mesma cidade, 

não pode ser considerado eventual ou transitório. O servidor permanece naquele encargo 

até que o designante o mantiver, e será dispensado somente por outro ato. 

 

Em que pese o Administrador ser detentor do poder discricionário e decidir 

sobre a vantajosidade da relação custo benefício, oportuno lembrar que é obrigação do 

Gestor manter-se nos limites da Lei. Assim, se houver dispositivo legal e não for seguido 

ele poderá vir a responder pelo ato praticado. 

 

Quanto à recomendação do Relatório de Auditoria Preliminar, registre-se que 

a Unidade,  da mesma  forma que o  caso  anterior,  entende  que o  montante de  diárias 
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recebido pelo servidor no período de março/2014 a maio/2015 deva ser ponderado, no 

que tange ao ressarcimento ao Erário. Por outro turno entende-se que esse montante deve 

ser perquirido, em razão de a concessão de diárias no presente caso não atender ditames 

preconizados na legislação regente, em especial quanto ao exercício do servidor, em que 

pese essa qualificação deva ser realizada pela Unidade de forma precisa e justificada, 

considerando valores pagos e eventuais valores decorrentes de pagamentos indevidos. 

 

Por ser um caso análogo ao caso do servidor que foi designado para o encargo 

de Coordenador-Geral de Recursos Humanos- substituto, as argumentações também são 

semelhantes, ou seja, focadas para o exercício do servidor, com isso, também o 

entendimento do para o presente caso se assemelha. 

 

Pelo exposto, não há que se falar de indenizar o servidor na forma de 

pagamento de diária porque o servidor já estava em exercício na cidade de Brasília, 

recebendo diária para a mesma cidade. 

 
Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder ao levantamento das despesas pagas 

indevidamente a título de diárias, acrescida das despesas a ela relacionadas no período 

em que o servidor exerceu o encargo de substituto de coordenador-geral, providenciando 

o ressarcimento ao Erário dos valores pagos em desconformidade com a legislação 

regente sobre diárias, levando em consideração as disposições contidas no Acórdão TCU 

1.909/2003 – Plenário. 

 
 

2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 

Pagamentos indevidos de diárias efetuados ao servidor, CPF 

***.916.079-**, a título de indenizações, no período de junho a dezembro/2015. 

Fato 

Trata-se de pagamentos de diárias ao servidor em epígrafe, no período de 

junho a dezembro/2015 o qual se encontrava lotado e em exercício na 8ª Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Florianópolis, no Estado de Santa 

Catarina. 

 

O servidor, por meio da Portaria SE/MJ nº 535, de 03/06/2015, foi designado 

para exercer interinamente, o cargo de Coordenador-Geral de Operações do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal, código DAS 101.4, na sede do DPRF, na 

cidade de Brasília/DF. 

 

O Quadro a seguir demonstra as PCD’s concedidas ao servidor no período de 

junho a dezembro/2015: 

Exercício 2015 
 

PCD 
PERÍODO TRECHO Nº 

DIÁRIAS 
VALOR 

VR 

PASSAG. 

REMAR 

C. 
ADIC. DESC. 

Início Término Origem Destino 

017748 02/06 12/06 
Florianóp 

olis 
Brasília 10 2.679,00 523,54 0,00 95,00 (152,55) 

 12/06 12/06 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,95 473,93 0,00 0,00 0,00 

     10,5 2.812,95 1.016,47 0,00 95,00 (152,55) 

017751 16/06 26/06 
Florianóp 

olis 
Brasília 10 2.679,00 301,54 0,00 95,00 (152,55) 
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 26/06 26/06 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,95 568,93 0,00 0,00 0,00 

     10,5 2.812,95 870,47 0,00 95,00 (152,55) 

21144 30/06 17/07 
Florianóp 

olis 
Brasília 17 4.554,30 520,54 0,00 95,00 (237,30) 

 17/07 17/07 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,95 420,03 0,00 0,00 0,00 

     17,5 4.688,25 940,57 0,00 95,00 (237,30) 

21145 21/07 04/08 
Florianóp 

olis 
Brasília 14 3.750,60 258,54 322,,03 190,00 237,30 

 04/08 04/08 
Foz do 

Iguaçu 

Foz do 

Iguaçu 
4,5 951,75 711,03 0,00 0,00 0,00 

     18,5 4.702,35 969,57 322,03 190,00 (237,30) 

24086 08/08 09/08 
Florianóp 

olis 
Brasília 1 211,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 09/08 09/08 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 105,75 1.779,25 0,00 0,00 0,00 

     1,5 317,25 1.779,25 0,00 0,00 0,00 

24974 11/08 28/08 
Florianóp 

olis 
Brasília 17 4.554,30 343,54 0,00 95,00 (237,30) 

 28/08 28/08 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,92 387,83 0,00 0,00 0,00 

     17,5 4.688,25 731,37 0,00 95,00 (237,30) 

24976 01/09 10/09 
Florianóp 

olis 
Brasília 9 2.411,10 184,54 0,00 190,00 (220,35) 

 10/09 12/09 Brasília 
São 

Paulo 
2 507,60 551,47 0,00 0,00 0,00 

 12/09 18/09 
São 

Paulo 
Brasília 6 1.607,40 571,30 0,00 0,00 0,00 

 18/09 18/09 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,,95 619,35 0,00 0,00 0,00 

     17,5 4.660,05 1.695,14 0,00 190,00 (220,35) 

27697 13/10 21/10 
Florianóp 

olis 
Brasília 8 2.143,20 584,09 705,80 285,00 (237,30) 

 21/10 21/10 Brasília 
Rio de 
Janeiro 

0 0,00 393,46 0,00 0,00 0,00 

 21/10 30/10 
Rio de 

Janeiro 
Brasília 9 2.411,10 911,95 0,00 0,00 0,00 

 30/10 30/10 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,95 619,35 0,00 0,00 0,00 

     17,5 4.688,25 2.508,85 705,80 285,00 (237,30) 

27698/ 
15-1c 

22/09 24/09 
Florianóp 

olis 
Brasília 2 535,80 249,54 0,00 475,00 (237,30) 

 24/09 24/09 Brasília 
Campo 

Grande 
0 0,00 752,26 0,00 0,00 0,00 

 24/09 28/09 
Campo 
Grande 

Brasília 4 1.071,60 806,02 0,00 0,00 0,00 

 28/09 28/09 Brasília 
Florianóp 

olis 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 28/09 09/10 
Florianóp 

olis 
Brasília 11 2.946,90 491,21 0,00 0,00 0,00 

 09/10 09/10 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,95 949,83 0,00 0,00 0,00 

     17,5 4.688,25 3.741,26 0,00 475,00 (273,30) 

35522 03/11 05/11 
Florianóp 

olis 
Brasília 2 535,80 483,76 950,75 285,00 (101,70) 

 05/11 08/11 Brasília Fortaleza 3 761,40 436,14 0,00 0,00 0,00 

 08/11 10/11 Fortaleza Brasília 2,5 669,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

     7,5 1.966,95 919,90 950,75 285,00 (101,70) 

36243 07/12 08/12 
Florianóp 

olis 
Fortaleza 1 253,80 709,64 1.147,79 95,00 (33,90) 

 08/12 08/12 Fortaleza 
Florianóp 

olis 
0,5 129,90 1.181,54 0,00 0,00 0,00 

     1,5 380,70 1.891,18 1.147,79 95,00 (33,90) 

36706/ 

15-1c 
21/11 26/11 Brasília Brasília 5 1.339,50 0,00 533,53 0,00 (84,75) 

 26/11 26/11 Brasília 
Uberlând 

ia 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 26/11 30/11 
Uberlând 

ia 
Brasília 4 1.071,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 30/11 30/11 Brasília 
Florianóp 

olis 
0 0,00 299,58 0,00 0,00 0,00 

     9 2.411,10 299,58 533,53 0,00 (84,75) 

39147 10/11 15/11 Brasília Brasília 5,5 1.473,45 0,00 0,00 0,00 (67,80) 

     5,5 1.473,45 0,00 0,00 0,00 (67,80) 

39613/ 
15-2c 

14/12 17/12 
Florianóp 

olis 
Brasília 3 803,70 413,54 2.546,44 380,00 (169,50) 

 17/12 17/12 Brasília Cuiabá 0,5 119,85 532,07 0,00 0,00 0,00 
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 17/12 19/12 Cuiabá 
Florianóp 

olis 
0,00 0,00 2.238,61 0,00 0,00 0,00 

 19/12 29/12 
Florianóp 

olis 
Brasília 10 2.679,00 1.770,64 0,00 0,00 0,00 

 29/12 26/12 Brasília 
Florianóp 

olis 
0,5 133,95 714,60 0,00 0,00 0,00 

     14 3.736,50 5.669,46 2.546,44 380,00 (169,50) 

TOTAL 2014 166 44.027,45 23.033,07 6.206,34 2.090,00  
Fonte SCDP 

 

Conforme demonstrado, o servidor recebeu 166 diárias ao custo de R$ 

44.027,45, acrescido aos valores de passagem, remarcação e adicionais, perfazendo o total 

de R$ 31.329,41, com isso totalizando o montante de R$ 75.356,86. Além disso, o 

servidor, conforme relatado pela Unidade, consta do Rol de Responsáveis, exercício 

2015, como substituto do Coordenador-Geral de Operações, e teve efetiva atuação na 

atividade no período de 18/05/2015 a 17/06/2015, e como interino no período de 08/06 a 

31/12/2015. 

 

Acrescenta-se que de acordo com informações extraídas do Sistema SIAPE o 

servidor percebeu parcela de remuneração de substituição/interino referente aos meses de 

junho a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016, da seguinte forma: 

Exercício 2015 
 

MÊS VALOR – R$ REFERÊNCIA 

Junho 2.319,30 Período de 01/06 a 30/06 – Jun/2015 

Junho 1.005,03 Período de 18/05 a 31/05 – Mai/2015 

Julho 2.319,30 Jul/2015 

Agosto 2.319,30 Ago/2015 

Setembro 2.319,30 Set/2015 

Outubro 2.319,30 Out/2015 

Novembro 2.319,30 Nov/2015 

Dezembro 2.319,30 Dez/2015 

Exercício 2016 
 

MÊS VALOR – R$ REFERÊNCIA 

Janeiro 2.319,30 Jan/2016 

Fevereiro 2.319,30 Fev/2016 

 

Março 
 

695,79 
Desconto proporcional decorrente da exoneração da 

função em Fev/2016 (9 dias, ou seja, o servidor 

efetivamente trabalhou 20 dias) 

 

Ocorre que a partir de sua nomeação para o exercício da interinidade do cargo 

de Coordenador-Geral de Operações, não restou caracterizado o rito requerido para o 

efetivo exercício e a acumulação de cargos do servidor, na forma da Lei nº 8.112/90, ou 

seja, conforme os dados constantes do Sistema SIAPE, o servidor não tomou posse, 

portanto, não entrou em exercício no cargo de Coordenador-Geral. 

 
Causa 

 

Ausência do documento de Posse do servidor por ocasião de sua nomeação 

ao cargo de Coordenação-Geral de Operações - interino. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Memorando nº 791/2016/CGRH e Anexos 2526396, 2526404, 

2526413, encaminhados pelo Ofício nº 583/2016/DG, a Unidade informou que o policial 
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CPF ***.916.079-** foi nomeado para exercer de forma interina o cargo de Coordenador 

Geral de Operações, código DAS 101.4, na sede do DPRF, no dia 8 de junho de 2015, 

consoante se depreende da leitura da Portaria 535, de 03 de junho de 2015, da Secretaria- 

Executiva do Ministério da Justiça. 

 

Também informa que para reforçar a incontestável atuação do outrora 

Coordenador no cargo em debate, aponta que o servidor participou na condição de 

Coordenador-Geral de Operações da confecção de 46 manuais de procedimentos 

Operacionais, que são de competência exclusiva do Coordenador Geral de Operações, 

consoante se vislumbra da leitura do inciso V e X, do artigo 25 da Portaria nº 1.375/2007. 

 

Além disso, afirma que independente da atuação do servidor no cargo 

interino, resta comprovado seus deslocamentos e suas atividades em Brasília, o que enseja 

o direito a percepção das diárias, mesmo que não houvesse a ocupação interina do cargo 

em tese. 

 

Por conseguinte, ressalta a PRF que apesar da lotação do servidor estar adstrita 

a Superintendência Regional da PRF no Estado de Santa Catarina, na função de 

Superintendente, o mesmo foi designado de forma interina para o mister de Coordenador- 

Geral de Operações, fato previsto e regulamentado pelo artigo 9º da lei 8112/90. 

 

Também ressalta que a transitoriedade da interinidade encontra-se no próprio 

significado da palavra e é notadamente reconhecida, conforme podemos verificar no 

disposto na Nota Técnica 785/2010/COGES/DENOP/SHR/MP: 

No caso dos autos, a nomeação do titular do cargo em comissão 

implicou a automática e concomitante exoneração do interino, 

cuja nomeação estava, desde a edição do ato correspondente, 

vinculada à nomeação do titular, estando, dessa forma, atendido 

o requisito da publicidade, ou seja, a todos os interessados, a 

Administração deu conhecimento de que aquela situação 

transitória, sendo o seu termo previsto e definido. 

 
Traz para a manifestação que na senda de aplicação do direito aos fatos, a 

Egrégia Corte Federal de Contas, ao analisar os autos do processo AC229326/ 071, 

informou da possibilidade de pagamento de diária no caso de interinidade: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIÁRIAS. ART58  DA  LEI8112/ 

90. CARGO DE CHEFIA.INTERINIDADE. 1. O afastamento do 

servidor para outro ponto do território nacional para responder 

interinamente por cargo de chefia, gera o direito de percepção de 

diárias para cobrir as despesas de pousada e alimentação. 2. 

Possível inclusão nos vencimentos do servidor de gratificação, 

não afasta o direito a diárias, tendo em vista que essas 

remunerações pecuniárias são de natureza distintas. 3. A 

nomeação posterior, em caráter definitivo, para o mesmo cargo 

não afasta o direito às diárias correspondentes ao período em 

que durou a interinidade. (TRF4, AC 97.04.001339, Terceira 

Turma, Relatora Luiza Dias Cassales, DJ 06/08/1997). 

 
A Unidade conclui sua manifestação da seguinte forma: 
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“Com a devida vênia a recomendação da Controladoria Geral da União, 

que entendeu preliminarmente pela necessidade de recolhimento dos 

valores pagos, persiste este Órgão no sentido da conformidade dos 

pagamentos com a legislação regente sobre interinidade e concessão de 

diárias, restando afastada qualquer irregularidade ensejadora de 

devolução de valores. 

Ademais, no tocante a incongruência apontada no cadastro no 

Sistema SIAPE, a qual, o servidor não consta como chefe designado da 

CGO, nota-se em análise básica do sistema, que é uma questão meramente 

procedimental. 

No sistema SIAPE não foi encontrado a figura do “Interino” 

para o correto enquadramento e lançamento no campo da chefia; o 

sistema apenas possibilita a inclusão no campo respectivo como 

“Coordenador: Titular ou Substituto”, o que não é o caso aqui do servidor 

auditado, tendo em vista, que o mesmo exerceu função de Coordenador 

interino. 

No entanto, conforme descrito no item do Rol de Responsáveis 

acima, a informação solicitada pelo órgão de controle foi prestada e será 

regularizada. Muito embora não permita fazer o lançamento no campo da 

chefia designada, a correção dos dados no campo de responsável pela 

pasta da CGO, no período definido, já está sendo providenciado junto aos 

sistemas do SIAPE e do e-contas do TCU, sanando as lacunas existentes. 

 
Diante de todo o esposado, nota-se de maneira objetiva que o Policial 

CPF ***.916.079-**, por ter sua lotação originária na unidade do estado 

de Santa Cantarina- SC e ter sido convocado para executar as atividades 

inerentes a função interina em Brasília, resta claro, a adequação no 

pagamento ao que estabelece o art. 58 da lei 8112/90 e art. 1º do Decreto 

5.992/2006.” 

A manifestação na íntegra encontra-se no anexo a este Relatório de Auditoria. 

 
Análise do Controle Interno 

 

Após análise documental, identificamos que o servidor a partir de sua 

designação para o cargo de Coordenador-Geral de Operações - interino, do Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Brasília-DF passou a receber diárias com 

grande frequência à Capital Federal, cujas motivações constam das Propostas de 

Concessão de Diárias, nas quais objetivavam o exercício de atividades rotineiras da 

Coordenação-Geral de Operações. 
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O artigo 58 da Lei nº 8.112/90, combinado com as condições estabelecidas 

no artigo 1º do Decreto nº 5.992/2006, dispõe: “O servidor civil da administração federal 

direta, autárquica e fundacional que se deslocar a serviço, da localidade onde tem 

exercício para outro ponto do território nacional, ou para o exterior, fará jus à percepção 

de diárias, segundo as disposições deste Decreto.” (grifamos) 

 

Por meio da Portaria SE/MJ nº 535, de 03/06/2015, foi designado para exercer 

o cargo de Coordenador-Geral de Operações, interino, do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, código DAS 101.4, na sede do DPRF, na cidade de Brasília/DF. Em 

consulta ao Sistema SIAPE não restou comprovado as formalidades para o efetivo 

exercício do cargo assumido, ou seja, o servidor não tomou posse. Sendo assim a situação 

compromete as formalidades exigidas para o pagamento de diárias para os deslocamentos 

de Florianópolis à Brasília com a finalidade de exercer a função de Coordenador-geral 

constituindo, uma infringência à legislação. 

 

A Unidade em sua manifestação explanou sobre a legalidade da percepção de 

diárias concomitante ao desempenho de atribuições cumulativas e dos atos praticados, 

além da produção de manuais realizados pelo servidor. No que se refere à questão de 

cumulatividade, no arcabouço legal evidenciado nos autos da manifestação PRF não resta 

a menor dúvida quanto à possibilidade de percepção de diárias. Nessa linha de raciocínio, 

complementar com a seguinte ponderação: desde que estejam presentes as exigências 

requeridas para a perfeição do ato administrativo. Quanto aos trabalhos desenvolvidos 

pelo servidor, também não paira qualquer dúvida, visto que a Administração da PRF 

asseverou a grande importância e utilidade no âmbito de sua atuação. 

 

Agora, no tocante a incongruência apontada no cadastro no Sistema SIAPE, 

a qual, o servidor não consta como ter tomado posse como coordenador-geral – interino 

na CGO, entende-se que não é uma questão meramente procedimental, pois o ato de posse 

implica na investidura dos cargos públicos, cujo manto norteador está inscrito no art. 7º, 

da Lei nº 8.112/90, que dispõe: “A investidura em cargo público ocorrerá com a posse”. 

Alertamos que o Sistema SIAPE registra em cadastro o ato administrativo da posse. Desta 

forma, o Sistema SIAPE sendo uma ferramenta de controle na área de recursos humanos 

na esfera federal, contribui para corroborar a sua finalidade e importância para dar 

transparência aos atos da administração. 

 

Quanto à informação de que no sistema SIAPE não foi encontrado a figura 

do “Interino” para o correto enquadramento e lançamento no campo da chefia; e, que esse 

sistema apenas possibilita a inclusão no campo respectivo como “Coordenador: Titular 

ou Substituto”, é importante que seja evidenciado e reportado esse fato ao administrador 

do Sistema para que possa ser solucionado o registro adequado e legal da situação que 

abarca a interinidade. 

 

Pelo exposto, em pese as informações da Unidade sobre as atividades 

realizadas, bem como a consignação do nome do servidor no rol de responsáveis como 

interino do cargo, resta pendente a comprovação da posse para o regular pagamento de 

diárias. Sendo que, se não ocorreu a posse, a investidura em cargo público também não 

ocorreu, e se isso não aconteceu, não há de se falar em cumulatividade de cargos com 

percepção de diárias. 

 
Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder o levantamento das despesas pagas 

indevidamente  a  título  de  diárias,  no  período  em  o  servidor  exerceu  o  cargo    de 
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coordenador-geral, interino, com vista à reposição ao Erário, caso não seja comprovada 

a posse do servidor. 

 
 

2.1.2 AJUDA DE CUSTO 

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 

Avaliação das indenizações sob a forma de ajuda de custo. 

 
 

Fato 

 

Em função do contido na Ata de Reunião entre a SECEXDEFESA e a 

Controladoria-Geral da União realiza em 10/11/2015, em que ficou estabelecido a 

avaliação da regularidade dos procedimentos de remoção de ofício de servidores, 

verificando, por amostragem, a frequência e o tempo de permanência de servidores nas 

localidades para as quais foram removidos, bem como a conformidade do pagamento da 

correspondente ajuda de custo. 

 

Procedemos a coleta de informações acerca da concessão de ajuda de 

custo, solicitando ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal a Relação dos 

processos de Ajuda de custo concedidas no exercício de 2015, com a finalidade de 

estabelecimento de amostra. Diante do material apresentado ficou evidenciado haver 

inconsistência na concessão de diárias, a qual essa matéria é tratada em item próprio. 

 
 

2.1.2.2 CONSTATAÇÃO 

 

Pagamento  indevido  de  Ajuda  de  Custo  efetuados  ao  servidor, CPF 

***.402.039-**, a título de indenizações. 

Fato 

Trata-se do Processo nº 08659.015.252/2015-03, referente ao pedido de 

Ajuda de Custo pelo servidor CPF ***.402.039-**, em razão de ter sido nomeado em 

01/06/2015, para exercer o cargo DAS 101-4 de Coordenador-Geral de Recursos 

Humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, conforme Portaria SE/MJ nº 

512, de mesma data. 

 

Em 01 de junho de 2015 o servidor requereu ao seu órgão de origem, 7ª 

Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal no estado do Paraná, a 

indenização: Ajuda de Custo. 

 

A 7ª SRPRF/PR elaborou a planilha de cálculo relativa a ajuda de custo, 

fls.20, resultando no montante de R$ 36.618,27. Posteriormente, em 24/06/2015, 

conforme pedido, constante do Despacho às fls. 25, o processo foi restituído para 

readequação do valor constante da planilha às fls. 20. O novo valor passou para R$ 

48.423,75, podendo ser confirmado por meio da Ordem Bancária 2015OB803067. Este 

valor foi obtido pela indicação de 3 (três) dependentes, multiplicado pela opção da parcela 

do DAS. 101.4 mais o subsídio do servidor. Cabe o registro de que o despacho às fls. 33 

contém a razão do novo cálculo da indenização: “opção do servidor pelo valor da 

remuneração do cargo ou função para o qual foi nomeado, conforme art. 12, II da 

Orientação Normativa nº 3/2013, da Secretaria de Gestão Pública-MPOG, fls. 26.” 
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O servidor para fins de comprovação apresentou cópias dos seguintes 

documentos: 

- Certidão de casamento (fl. 7); 
 

- Certidão de nascimento dos dependentes (fls. 8/9); 
 

- Declaração de IRPF (fls. 10/14) 
 

- Portaria de nomeação (fls.15) 
 

- Relatório SIAPE – comprovação de lotação e exercício (fl. 16). 
 

- Contra-cheque do mês de junho/2015 (fl. 17); 
 

- Contra-cheque do mês de julho/2015 (fl. 31); 
 

- Contrato de locação (fls. 40/44); 
 

- Boleto Bancário HSBC – Instituto Adventista Milton Afonso (fls. 45; 47; 49); 
 

- Declaração de membro de Igreja (fls. 51/52). 

 

Ocorre que pelo conteúdo constante do Processo nº 08659.015.252/2015-03 

não restou comprovado os correspondentes deslocamentos dos beneficiários, para a nova 

sede em Brasília/DF, em descumprimento ao normativo regente que estabelece a 

finalidade da indenização de ajuda de custo. E, ainda, que o servidor estava em exercício 

na cidade de Brasília-DF, conforme pode ser confirmado no Sistema SIAPE (localização 

de exercício do servidor), além estar domiciliado em Brasília/DF, conforme consta do 

contrato de locação datado e registrado em cartório em 23/03/2015 (fls. 40/44). Além 

disso, a planilha de cálculo relativa a ajuda de custo está incorreta, pois o valor utilizado 

para base de cálculo não corresponde ao estabelecido no artigo 2º do Decerto nº 

4.004/2001, onde dispõe que o valor da ajuda de custo de que trata o inciso I do art. 1º 

será calculado com base na remuneração de origem, percebida pelo servidor no mês em 

que ocorrer o deslocamento para a nova sede, e não da nova remuneração, acrescido da 

função comissionada. (fls. 32) 

 

Causa 

 

O Superintendente Regional 7ª SRPRF, após solicitação do servidor, então 

Coordenador Geral de Recursos Humanos, autorizou o pagamento com a finalidade de 

indenização de ajuda de custo para o mesmo local onde o servidor tem exercício. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 

A Unidade por meio do Ofício nº 303/2016/DG, de 02/06/2016 prestou 

esclarecimentos da seguinte forma: 

“Em atendimento à Solicitação supra epigrafada, oriunda desta 

Controladoria, a qual requer informações a respeito do pagamento de 

diárias e ajuda de custo ao servidor (...), Policial Rodoviário Federal, 
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encaminha-se o presente instrumento a fim de prestar os esclarecimentos 

necessários ao integral deslinde das questões formuladas pelo respectivo 

Órgão de Controle, de acordo com o embasamento legal aplicável à 

matéria. É o que se segue: 

 

DA REMOÇÃO DE OFÍCIO E DA AJUDA DE CUSTO 

Concluído o período de convocações, março/2014 a maio/2015, após a 

execução de diversos projetos de grande relevância para a gestão da PRF 

e o atesto de aprovação pela Administração do Órgão, o servidor foi 

finalmente titularizado na Pasta de Recursos Humanos, conforme 

mencionado anteriormente, ensejando, na oportunidade, a necessidade de 

sua mudança em caráter definitivo para a nova Sede de lotação (Brasília- 

DF), momento em que o mesmo solicitou o benefício para custear as 

despesas de instalação de sua família na sua nova sede de lotação. 

O instituto da ajuda de custo está prescrito nos artigos 53 e 54 da Lei nº 

8.112/90, in verbis: 

 

Art. 53 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação 

do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova 

sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo 

pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou 

companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter 

exercício na mesma sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). 

 

Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, 

conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a 

importância correspondente a 3 (três) meses. 

 

Vale ressaltar também o Decreto nº 4.004 de 08/11/2001, que regulamenta 

o assunto: 

 

Art. 1 Ao servidor público civil regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, que, no interesse da administração, for mandado servir em nova 

sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, conceder-se-á: 

I - ajuda de custo, para atender às despesas de viagem, mudança e 

instalação; 

II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus 

dependentes; 

III - transporte de mobiliário e bagagem, inclusive de seus dependentes. 

 

Deve-se observar ainda o disposto na Orientação Normativa 

SEGEP/MPOG nº 03, de 15/02/2013: 

 

Art. 2º - A ajuda de custo será concedida ao servidor público regido pela 

Lei nº 8.112, de 1990, que, no interesse da administração, passar a ter 

exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter 

permanente, de modo a compensar as despesas de instalação. 

§ 1º - O servidor somente poderá requerer a concessão da ajuda de custo 

nas seguintes hipóteses, desde que haja mudança de domicílio: 

I - redistribuição; 

II - remoção ex officio; 

III - nomeação para cargo em comissão ou função de confiança; 
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IV - exoneração ex officio de cargo em comissão ou função de confiança 

cuja nomeação tenha exigido o seu deslocamento inicial, ainda que o novo 

deslocamento seja para localidade distinta da de origem; 

 

No âmbito do DPRF, cumpre citar os dispositivos constantes à Instrução 

Normativa DG/PRF nº 07/2012, alterada pela Instrução Normativa 

DG/PRF nº 39/2014, a qual disciplina a movimentação de pessoal e 

estabelece os procedimentos quanto à concessão de ajuda de custo no 

âmbito da PRF, conforme segue: 

 

Art. 12. O servidor removido ou que for mandado servir em nova sede, no 

interesse da Administração, fará jus às seguintes vantagens: 

I - ajuda de custo, para atender às despesas de viagem, mudança e 

instalação; 

II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus 

dependentes; e 

III - transporte de mobiliário e bagagem, inclusive de seus dependentes. 

 

Após o regular pagamento do benefício, foi juntado aos autos o Contrato 

de Locação imobiliária do servidor e cônjuge, contendo o seu novo 

endereço, em Brasília/DF, declarações e comprovantes de matrícula e 

pagamento de mensalidades escolares dos seus filhos, na capital federal, 

comprovando a sua mudança de domicílio e dos seus familiares, em 

caráter permanente, atendendo assim às exigências previstas na 

normatização. 

 

CONCLUSÃO 

A insuficiência de força laboral na gerência do Órgão potencializa a 

necessidade de utilização mais intensiva dos recursos existentes, por vezes 

gerando-se a acumulação de funções por servidores com maior 

capacitação e disponibilidade para os trabalhos especializados de gestão 

operacional e administrativa, sobretudo nos níveis tático e estratégico, 

sediados, em grande parte, na Sede Nacional em Brasília/DF. 

Em vista do atual cenário, que combina baixo efetivo e elevação das 

demandas de serviço, a PRF vê-se a obrigada a utilizar servidores 

transitoriamente em determinadas funções de gestão, visando à 

manutenção de condições mínimas de operacionalização de atividades 

institucionais relevantes, evitando-se, com isso, o esvaziamento de 

importantes posições gerenciais no Órgão, o que geraria caos 

administrativo e desarticulação institucional grave. 

Em sua atuação, os servidores ocupantes de funções da alta administração 

da PRF vem garantindo a implementação de importantes inovações no 

âmbito da administração interna, e os avanços do Órgão dependem de 

gestores experientes e com visão sistemática sobre o papel da PRF na 

Segurança Pública. 

Apesar da insuficiência de recursos humanos disponíveis, a PRF tem 

encampado a missão de garantir segurança com cidadania nas rodovias 

federais e nas áreas de interesse da União, buscando conduzir a Polícia 

Rodoviária Federal a ser reconhecida pela sociedade brasileira por sua 

excelência e efetividade no trabalho policial e pela indução de políticas 

públicas de segurança e cidadania, sem deixar de observar os seus valores 

(Profissionalismo, Ética, Equidade, Proatividade, Cordialidade, 

Comprometimento, Espírito de Equipe, Transparência, Responsabilidade 
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Socioambiental), tudo conforme traçado no Mapa Estratégico (2012- 

2020) da Polícia Rodoviária Federal, e a despeito das condições materiais 

muitas vezes desfavoráveis temos experienciado. 

As convocações realizadas pela Administração para que o servidor 

pudesse exercer o encargo de substituto do CGRH no período de 

março/2014 a maio/2015, além de medida destinada à avaliação da 

compatibilidade do servidor para assumir a titularidade da função, 

importou, em especial, em providência essencial para o atendimento de 

necessidades gerenciais sazonais que surgiram, naquela época, no âmbito 

da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, motivo pelo qual o 

pagamento de diárias se mostrou medida adequada, tanto do ponto de 

vista da legalidade quanto da finalidade do instituto, destacadamente, 

porque a resolução quanto à remoção definitiva do servidor só se deu em 

momento posterior. 

Ante o exposto, os fatos acima narrados sugerem que as diárias pagas ao 

servidor durante o período em que exerceu o encargo de substituto do 

CGRH/PRF não importaram em medida marcada com ilegalidade ou 

vício, tampouco restou irregular o pagamento da ajuda de custo devida ao 

servidor quando da sua designação para a titularidade da função de 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos, quando deu-se a sua remoção 

para a Sede Nacional da PRF em Brasília-DF. 

Cumpre informar que o lapso temporal para prestação das informações 

solicitadas decorreu especialmente das mudanças na rotina 

administrativa do Órgão, assim como da elevação das demandas 

decorrentes da modificação da Chefia do Poder Executivo Federal. Além 

do mais, associado a este acontecimento, a Coordenação-Geral de 

Recursos Humanos da PRF promoveu esforços extraordinários para 

executar e concluir a formação de mais de 700 (setecentos) policiais 

rodoviários federais na última semana do mês de maio, assim como para 

planejar e executar o processo seletivo de remanejamento interno de 

servidores que envolveu cerca de 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, 

atividades altamente complexas e demandantes de elevada força de 

trabalho. 

As manifestações complementares trazidas pela Unidade em razão da 

Reunião Conjunta de Busca de Soluções, conforme Memorando nº 791/2016/CGRH, 

encaminhado pelo Ofício nº 583/2016/DG encontram-se, na íntegra, em anexo a este 

Relatório de Auditoria. 

 
Análise do Controle Interno 

 

Trata-se de pagamento de ajuda de custo ao servidor, cujo pedido de 

indenização ocorreu no mês de junho de 2015, sob a alegação de nomeação do servidor 

para o cargo de Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, código DAS 101.4, consoante a Portaria SE/MJ nº 512, de 

28/05/2015, publicada no DOU de 01/05/2015. 

 

No momento da mencionada nomeação o servidor encontrava-se em exercício 

e domiciliado na cidade de Brasília-DF em decorrência de atos de designação e nomeação 

anteriores, conforme descrito a seguir. 

 

O servidor foi designado para exercer o encargo de substituto do 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos do DPRF, código DAS 101.4, por meio da 

Portaria SE/MJ nº 225, de 10 de março de 2014. Ainda, por meio da Portaria DPRF nº 
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272, de 04 de setembro de 2014, foi nomeado para exercer o cargo de Chefe Interino da 

Divisão de Planejamento, Ensino à Distância e Educação de Trânsito da Coordenação- 

Geral de Recursos Humanos, código DAS 101.2, no Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal, na cidade de Brasília-DF. 

 

Cabe esclarecer que em ambos os casos de assunção dos encargos não resta 

equívoco que o servidor teve sua localização de exercício alterada permanentemente, ou 

seja, houve uma mudança de seu exercício da cidade de Curitiba, estado do Paraná para 

outra unidade do território nacional, a cidade de Brasília, no Distrito Federal. Em tese 

teria ocorrido uma remoção de ofício, com mudança de sede (art. 36, Lei nº 8.112/90), 

neste caso o servidor poderia fazer jus, à época, a percepção da indenização de ajuda de 

custo, desde que comprovasse pelos meios adequados o seu deslocamento, sendo que esse 

fato não ocorreu. 

 

Registre-se que o servidor recebeu diárias para a cidade de Brasília-DF para 

o desempenho de seus encargos, conforme pode ser confirmado pelas Propostas de 

Concessão de Diárias: 0074116/14; 010475/14; 019360/14; 021635/14; 023385/14, entre 

outras, totalizando no exercício de 2014, 234 (duzentos e trinta e quatro) diárias. A 

situação ocorreu também no exercício de 2015, onde o servidor recebeu 135 (cento e trinta 

e cinco) diárias até a sua nomeação para o cargo de Coordenador-geral de Recursos 

Humanos (Portaria SE/MJ nº 512, de 01 de junho de 2015). 

 

Na análise da documentação relacionada aos requisitos para a percepção de 

ajuda de custo constatou-se que o servidor que pleiteante da indenização já estava em 

exercício na cidade de Brasília-DF. E, no processo que se constituiu para fins de 

comprovação existiam incongruências, a exemplo de: 

- Declaração de Ajuste Anual, exercício 2015, ano-calendário 2014, já consignava 

despesa com dependente em estabelecimento de ensino na cidade de Brasília-DF, 

(fls. 12); 

- documento do Sistema SIAPE já demonstrava o local do exercício do servidor 

no Departamento de Polícia Rodoviária Federal em Brasília-DF, (fls. 16); 

- cálculo da indenização baseado no contracheque do mês efetivamente exercido 

na função de Coordenador-Geral e, não calculado com base na remuneração de 

origem devida ao servidor no mês em que ocorreu o deslocamento para a nova 

sede; 

- contrato de locação assinado em 23 de março de 2015 (fls. 40/44) mencionando 

que o servidor e sua cônjuge eram residentes e domiciliados na cidade de Brasília, 

antes da data de nomeação do servidor para o cargo de Coordenador-Geral de 

Recursos Humanos/DPRF; 

- comprovantes de pagamento escolar com vencimento em 10/07/2015 e 

10/08/2015, porém com data de processamento de 27/02/2015, data anterior a sua 

nomeação para o cargo de Coordenador-Geral de Recursos Humanos/DPRF. 

Ante os fatos apresentados não houve comprovação de deslocamento, bem 

como fica comprovado que o servidor não fazia jus a percepção da indenização, 

considerando o momento solicitado, pois já se encontrava em exercício na cidade de 

Brasília-DF, desde março de 2014. 
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Com a finalidade de consolidar o entendimento sobre ajuda de custo, por 

definição, conforme dispõe o artigo 53 da Lei nº 8.112/1990, a ajuda de custo destina-se 

a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a 

ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, sendo 

vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou 

companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma 

sede. 

 
 

No que se refere ao cálculo da ajuda de custo, esta deverá ser pautada nos 

limites do art. 2º e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 4.044, de 08/11/2001, onde dispõe: 
 

“Art.2º O valor da ajuda de custo de que trata o inciso I do art. 1o 

será calculado com base na remuneração de origem, percebida pelo 

servidor no mês em que ocorrer o deslocamento para a nova sede. 

 

§1º É facultado ao servidor requisitado para o exercício dos cargos 

em comissão de que trata o § 1o do art. 1o optar pela ajuda de custo 

em valor equivalente à remuneração integral do respectivo cargo. 

 

§2º A ajuda de custo corresponderá a uma remuneração, caso o 

servidor possua um dependente, a duas remunerações, caso o 

servidor possua dois dependentes e a três remunerações, caso o 

servidor possua três ou mais dependentes.” 

 

Por meio do Ofício nº 303/2016/DG, de 02/06/2016, a Unidade prestou os 

esclarecimentos sobre a concessão de ajuda de custo, alegando que não houve ilegalidade 

ou vício, tampouco restou irregular o pagamento de ajuda de custo devida ao servidor, 

quando da sua nomeação para a titularidade da função de Coordenador-geral de Recursos 

Humanos, quando se deu a remoção para a sede da Polícia Rodoviária em Brasília-DF. 

No Memorando nº 791/2016/CGRH, encaminhado pelo Ofício nº 583/2016/DG, de 

06/09/2016, a Unidade prestou esclarecimentos relacionados ao Relatório de Auditoria 

Preliminar, os quais também afirma haver legalidade na concessão da indenização. 

 

Em que pese a manifestação da Unidade entende-se que não há requisitos 

admissíveis para a percepção da indenização, pois o servidor na data de seu requerimento 

para o pagamento de ajuda de custo, já se encontrava em exercício na cidade de Brasília- 

DF. 

 

Merece ser consignado a distinção de residência e domicílio. Tem-se por 

definição de residência o local onde a pessoa mora com intuito permanente, que pode 

coincidir com o domicílio legal. Já por domicílio, conforme definição dada pelo Código 

Civil, pode ser o local onde a pessoa estabelece sua residência definitiva, ou local onde 

a pessoa exerce suas atividades profissionais. (grifamos) 
 

A Lei nº 10.406, de 10/01/2002, estabelece em seu art. 76 que “Têm domicílio 

necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítmo e o preso.” Em seu parágrafo 

único é estabelecido que “O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; 

o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do 

militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se 

encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; 

e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.” (grifamos) 
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Cabe registrar que a Unidade a título de complementar às informações 

prestadas, apontou que por meio do Processo nº 08650.002.221/2015-64, no qual a 

Administração aceitou o pagamento da despesa de transporte do mobiliário do servidor 

afirmando que desta forma vem demonstrar mudança permanente de domicílio do 

servidor. Nesse ponto, entende-se que o pagamento da despesa não poderia ser autorizado 

pela Administração tendo em vista a ausência de parâmetros legais para sua consumação, 

ou seja, na data em que foi solicitado, o servidor já se encontrava em exercício em 

Brasília-DF. 

 

Importa informar que o citado contrato foi assinado com data anterior a data 

de sua nomeação (01/06/2015) para o cargo de Coordenador-Geral de Recursos Humanos, 

ou seja, a assinatura do contrato ocorreu em 01/03/2015, e, que nesse mesmo contrato 

discriminava que o servidor já era residente e domiciliado em Brasília. 

 

Portanto não há que se falar de percepção de Ajuda de Custo, pois o servidor 

em 01/06/2015, data em que solicitou a indenização de ajuda de custo, por ter sido 

designado para o cargo de Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal, localizada na sede do órgão na cidade de Brasília-DF, o 

mesmo já estava em exercício na sede do DPRF, localizada na cidade de Brasília-DF. 

 

No mesmo diapasão, também não que se falar das despesas decorrentes de 

transporte do mobiliário e bagagem e de transporte. 

 
 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar por meio de procedimento específico o montante 

pago indevidamente, a título de ajuda de custo, com vista a promover sua devolução. 

 
 

2.2 MOVIMENTAÇÃO 

2.2.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL 

2.2.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Manutenção de mão de obra imprópria para execução de serviços de 

secretariado executivo. 

 

Fato 

 

Trata-se do Processo nº 08650.001.342/2013-27, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 20/2014, de contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de mão de obra (Secretária Executiva), para atender à demanda da Polícia Rodoviária 

Federal, na forma de execução indireta, cujo Edital foi publicado no DOU em 04/09/2014. 

 

A Unidade especificou no Edital que o exercício dessas ocupações deverá 

estar em conformidade com o previsto no CBO 2523, tais como: Assessorar a Chefia no 

desempenho de suas funções; Gerenciar informações; Auxiliar na execução de suas 

tarefas administrativas e em reuniões; Marcar e cancelar compromissos; Controlar 

documentos e correspondências; Atender aos públicos externo e interno; Organizar 

eventos e viagens; Cuidar da agenda pessoal da Chefia, entre outras, conforme 

especificação do termo de referência. 
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Foi celebrado o Contrato nº 38/2014 com a Empresa CETRO RM SERVIÇOS 

LTDA-EPP, CNPJ 08.307.120/0001-48, valor global R$ 593.433,09, sendo que por meio 

do 1º Termo Aditivo celebrado houve um incremento no valor original, passando a R$ 

638.897,76, o valor contratual. 

 

Acrescenta-se que no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014, o 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal mencionou sobre o assunto terceirização e 

cumprimento ao Termo de Conciliação Judicial-TCJ celebrado nos autos da Ação Civil 

Pública nº 00810-2006-017-10-00-7, que foi expedido a todos os Superintendentes e 

Chefes de Distrito o Memorando Circular/CGRH nº 20/2014, solicitando que fosse 

providenciado o desligamento de todos os terceirizados em exercício de atividades não 

previstas no Decreto nº 2.271/97, impreterivelmente, até o dia 31/03/2015. 

 

Ocorre que ainda não houve uma confirmação, pelo Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal de que todas as regionais jurisdicionadas cumpriram à determinação 

do citado Memorando Circular. Além disso, o próprio Departamento efetuou contratação 

não permitida pelo regramento vigente. 

 

A Unidade foi instada, por meio da Solicitação de Auditoria 201505820/01, 

a se manifestar acerca de cumprimento ao TCJ sobre terceirização de mão de obra e sobre 

a contratação de secretariado executivo. 

 
Causa 

 

O dirigente da Unidade assinou a contratação para a prestação de serviços 

terceirizados de secretariado executivo. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Memorando nº 708/2015-CGA, de 22/12/2015, encaminhado 

pelo Ofício nº 606/2015-DG/PRF/MJ, de 14/11/2015, a Unidade informou: 

“1 Reporto-me ao contido no memorando acima epigrafado, mediante o qual essa 

Coordenação encaminha a esta Coordenação-Geral, para conhecimento e manifestação, 

a Solicitação de Auditoria n° 201505820/01, que versa sobre demanda apresentada pela 

Controladoria Geral da União relacionada à substituição de força de trabalho 

terceirizada em desacordo com o Decreto nº 2.271/97, em especial quanto ao Pregão 

Eletrônico n° 20/2014-DPRF. 

Decreto n°2.271/97 

Art. 1o No âmbito da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta 

as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares aos assuntos que constituem área de competência 

legal do órgão ou entidade. 

... 

1. De início, salientamos que a PRF, ao ser demandada pela SEGES-MP a se 

manifestar acerca da necessidade de supressão de possível força de trabalho 

terceirizada, prontificou-se a adotar as medidas necessárias ao pleno atendimento do 
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Termo de Conciliação Judicial celebrado nos autos da Ação Civil Pública (processo 

00810.2006-017-10-00-7- 17aVT-DF), ou seja, ajustar sua força de trabalho terceirizada 

eventualmente contratada em desconformidade com o Decreto nº 2.271/97. 

2. Comprometimento este que sempre esteve inserido na agenda desta 

Coordenação-Geral de Administração, conforme se verifica no texto dos Memorandos n° 

714/2011-CGA (doc. 01), 90/2012-CGA (doc. 02) e Memorando - Circular n° 020/2014- 

CGRH (anexo ao Memorando n° 488/2015-CGRH), dentre outros, por meio dos quais as 

Unidades Desconcentradas PRF foram alertadas acerca da relevância da temática em 

comento, assim como sobre a necessidade de se adotar as providencias necessárias ao 

pleno atendimento do disposto no Termo de Conciliação Judicial - TCJ celebrado com o 

Ministério Público do Trabalho. Por oportuno, cumpre salientar que algumas atividades 

não são objeto de qualquer dúvida ou insegurança jurídica, podendo, nos termos do art. 

1o, § 1o, do Decreto nº 2.271/97, ser executadas mediante terceirização de mão de obra. 

Decreto n°2.271/97 
 

§ 1o As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 

transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 

instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. 

(grifamos) 

3. Com relação à análise acerca da legitimidade de determinados postos de trabalho 

terceirizados objetos de contratação, assim como da terminologia empregada em cada 

qual, diante de suas particularidades, observado o contido no art. 1º, § 2o, do Decreto nº 

2.271/97, recomenda-se, s.m.j., que a abordagem da matéria seja conduzida pela área de 

recursos humanos de cada instituição, estrutura detentora de conhecimento necessário 

ao adequado enfretamento dos pontos ainda controversos. 

Decreto n°2.271/97 

§ 2o Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades 

inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 

cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em 

contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

4. Diante da peculiaridade da matéria em assunto, entendemos que a mesma alude 

à gestão de pessoal, na medida em que se busca elucidar eventual legalidade em se definir 

quais tipos de perfil e competências devam ser abarcados por meio de cargo efetivo a ser 

preenchido por concurso púbico, ou se passível de terceirização, à luz do Decreto n° 

2.271, de 07 de julho de 1997. 

5. Sem prejuízo a isso, especificamente quanto ao Pregão Eletrônico n° 20/2014- 

DPRF, cujo objeto tratou-se da contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de mão de obra (SECRETÁRIA EXECUTIVA - CBO 2523-05), para atender à 

demanda da Polícia Rodoviária Federal, esclarecemos que o mesmo foi publicado em 04 

de setembro de 2014, seção 3 - DOU n° 170. 
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6. Neste ponto, verifica-se que o Edital objeto de questionamento pela CGU foi 

publicado antes da edição do Parecer n° 060/2014/DECOR/CGU/AGU, estando 

alinhado ao posicionamento exarado pela Consultoria Jurídica da União em exercício 

junto ao Ministério da Justiça, conforme consta do Parecer n° 

153/20ÍO/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ, segundo a qual a execução das atividades de 

secretariado seriam incompatíveis com o exercício do cargo de agente administrativo 

daquele Ministério pela ausência dos requisitos exigidos pela Lei n° 7.377, de 30 de 

setembro de 1985.Nesta linha, saliente-se que dentre os cargos integrantes do Plano 

Especial de Cargos do Departamento de Policia Rodoviária Federal não estão previstos 

aqueles relacionados ao secretariado. Assim, s.m.j., o escopo do Pregão Eletrônico n° 

20/2014-DPRF não estaria eivado de qualquer desconformidade. 

7. Ainda que se concentre o cerne das análises nas atribuições e competências 

inerentes aos cargos e funções, deixando de lado a nomenclatura atribuída a cada qual, 

compulsando o disposto na Lei n° 7.377, de 30 de setembro de 1985, em especial o seu 

artigo 4o, verifica-se que ao “Secretário Executivo'' (2523-05), objeto do Pregão sob 

análise, são conferidos encargos específicos, que não integram o rol de atribuições 

ordinárias dos servidores lotados nos cargos de “Agente Administrativo”, tais como: 

Art. 4o São atribuições do Secretário Executivo: 

I - planejamento, organização e direção de serviços de 

secretaria; 

II - assistência e assessoramento direto a executivos; 

III - coleta de informações para a consecução de objetivos e 

metas de empresas; 

IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive 

em idioma estrangeiro; 

V - interpretação e sintetização de textos e documentos; 

VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras 

de explanações, inclusive em idioma estrangeiro; 

VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às 

necessidades de comunicação da empresa; 

VIII - registro e distribuição de expedientes e outras tarefas 

correlatas; 

IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência 

para fins de encaminhamento à chefia; 

X - conhecimentos protocolares. 

... (grifamos) 
 

8. De fato os servidores públicos não podem ser impedidos de realizar atendimentos 

telefônicos, organizar e manter arquivos dos expedientes que manipula ou redigir 

documentos de rotina, como sugere o Douto Órgão de Controle, contudo, não seria 

coerente exigir de servidor ocupante de cargo para o qual não se exige conhecimentos 

específicos, o cumprimento de tarefas que demandam conhecimentos especiais, como 

aquelas destacadas acima. 
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9. Paralelamente a isso, acreditamos que imputar aos servidores administrativos ou 

policiais integrantes do quadro de pessoal da PRF a obrigação de executar funções de 

secretariado ou outras acessórias, como copeiragem e recepção, resultará no 

comprometimento do alcance dos resultados finalísticos do Órgão, que direciona seus 

planejamentos e esforços no sentido de fortalecer a cultura de uma Gestão Proba, 

Estratégica e Transparente.” 

 

Análise do Controle Interno 

 

O tema terceirização de atividades é bastante sensível, principalmente em 

razão da grande necessidade que a Administração Pública enfrenta com a escassez de mão 

de obra para execução rotineira de sua missão institucional. 

 

Sabe-se que o normativo regente dessa matéria é o Decreto nº 2.271/97, que 

estabelece os critérios e limites para a contratação dessa modalidade de emprego. Ocorre 

que muitas vezes o administrador se norteia de premissas não estabelecidas pelo citado 

normativo para atender de pronto suas necessidades. 

 

Em razão da dificuldade de interpretação do alcance do citado Decreto, a 

Advocacia-Geral da União estabelece em Pareceres de sua competência os limites 

impostos aos gestores, com fundamento na legislação regente, para a contratação em 

conformidade com os parâmetros aceitáveis. Assim vejamos: 

O Parecer nº 060/201/DECOR/CGU/AGU, de 14/08/2014 cita despachos, 

notas e pareceres da lavra da AGU, os quais destaca-se o Despacho nº 

002/2013/DRF/CGO/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho do Consultor-Geral 

da União nº 285/2013, no qual ficou estabelecido que: 

“(...) o serviço de secretariado pode ensejar contratação terceirizada, desde 

que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a existência de disposição 

que importe subordinação e pessoalidade, assim como de quadro de 

servidores que já desempenhe tal função, admitida a exceção contida no 

artigo 9º, I, da Instrução Normativa n. 2, de 2008” 

“18. O entendimento deste Departamento sobre o tema, portanto, é no 

sentido de que não se deve afastar de imediato a possibilidade de 

contratação de secretários, mas essa contratação não será admissível se já 

houver quadro de servidores com atribuições para a execução dessas 

atividades.” 

“20. Esse entendimento é consentâneo com a Constituição (art. 37, II), com 

o Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 (§ 2º do art. 1º), e com 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos TCU nº 975, de 

2005; 838, de 2004; e 1.520, de 2006), sendo inviável a terceirização se 

existir cargo público com as atribuições que se deseja executar 

indiretamente. 

21. Nessa linha, não é lícita a contratação de serviço de secretariado 

quando as atividades em questão estiverem previstas dentre as atribuições 
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dos cargos do órgão ou entidade, por ofensa a princípio do concurso 

público, previsto no art. 37, II, da Constituição.” 

 

É importante evidenciar que o Decreto nº 2.271/97, em seu artigo 1º menciona 

que no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão 

ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrucionais ou 

complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou 

entidade. 

 

No mesmo artigo no § 1º, consta que as atividades de conservação, limpeza, 

segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de 

preferência, objeto de execução indireta. 

 

Já no § 2º, dispõe que não poderão ser objeto de execução indireta as 

atividades inerentes às categorias abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 

entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo 

extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. (grifamos) 

 
Depreende-se do transcrito anteriormente, que é a descrição das atribuições 

do cargo público que, enquanto perdurar, importará na impossibilidade de execução 

indireta. Assim, a contratação de secretariado executivo por parte do Departamento de 

Polícia Rodoviária Federa não está guarnecida pelo normativo regente, vez que no âmbito 

da estrutura do Ministério da Justiça, órgão ao qual o Departamento está vinculado, ainda 

mantém no plano de cargos o Agente Administrativo, o qual abarca as atividades 

desempenhadas pela secretária executiva, objeto da contratação em questão. Desta forma, 

a Unidade deverá tomar providências para regularizar a situação. 

 

É mister o registro que à Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União-PR, compete a fiscalização do cumprimento dos 

dispositivos da Portaria Interministerial MP/CGU nº 494, de 18/12/2009, que trata da 

regularização dos termos contidos no âmbito da Ação Civil Pública nº 00810-2006-017- 

10-00-7, assinada em 5/11/2007 e homologada judicialmente em 11/12/2007. Por meio 

da referida portaria o Poder Executivo Federal se comprometeu a regularizar a situação 

jurídica dos seus recursos humanos, com a consequente rescisão dos contratos de 

prestação de serviços cujas atividades exercidas pelos trabalhadores não estejam de 

acordo com o disposto no Decreto nº 2.271/1997. 

 

De igual importância é necessário consignar que a Controladoria-Geral da 

União está envidando esforços no sentido de cumprir seu papel institucional, ou seja, 

verificar o cumprimento das contratações de mão de obra terceirizáveis. Para tanto, no 

âmbito dessa Coordenação-geral de Auditoria foi elaborada a Nota Técnica nº 2.277, de 

17/05/2016, a qual trata de forma específica sobre a contratação de mão de obra 

terceirizado no âmbito do Ministério da Justiça, e destaca que na jurisdição do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG existem, ainda, aproximadamente 1.900 

funcionários terceirizados, a princípio, na mesma condição. Essa Nota, inclui em sua 

conclusão que seja cientificada a área competente da Controladoria-Geral da União que 

monitora e trata de assuntos relacionados com o MPOG no sentido de alertá-lo para o 

problema existente em sua jurisdição e que possa promover a segurança jurídica para que 

os gestores possam desempenhar suas atividades em conformidade com a legislação 

regente, sem transgressão à legislação na contratação dos serviços terceirizados. 
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Ressalta-se que o Tribunal de Contas da União expediu o Acórdão nº 

1521/2016-Plenário, publicado no DOU de 22/06/2016, Seção 1, Pág. 126, destaca, no 

item 9.9.2.4, que não será considerada de boa-fé a terceirização de serviços que envolvam 

a contratação de profissionais existentes no Plano de Cargos e Salários do órgão ou 

entidade por contrariar o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 

 

 
Recomendações: 

Recomendação 1: Avaliar a manutenção do Contrato de terceirização em 

razão de o mesmo estar em desacordo com as disposições contidas no Decreto nº 

2.271/97, considerando os desdobramentos junto ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão quanto as contratações de mão de obra terceirizada, lato sensu. E, 

ainda, considerando a pretensão desta Coordenação de Auditoria em provocar a 

Advocacia-Geral da União no sentido de pacificar a matéria ora tratada. 

 
 

3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 

3.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

3.1.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL 

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Impropriedades nos procedimentos de pesquisa de preço, as quais 

apresentaram distorções em relação ao valor efetivamente contratado, gerando 

riscos de dano ao Erário. 

 

Fato 

 

Trata-se da análise em cinco processos licitatórios para contratação de bens e 

prestação de serviços, o quais foram relacionados a seguir: 

Processo Licitação Objeto 
Valor 

anual/Total 

08650.002194/2015-20 
PE nº 

19/2015 
Aquisição de uniformes (Sede) - 

08650.002563/2014-01 
PE nº 

13/2015 
Serviços de Informática (Sede) 5.185.440,00 

08650.003715/2014-85 
PE nº 

15/2015 

Aquisição de equip. de áudio e vídeo 

(Sede) 
1.209.525,00 

08672.001103/2015-81 
PE nº 

05/2015 
Aquisição de algemas (20ª SRPRF/SE) Reg. Preços 

08673.000597/2015-76 
PE nº 

18/2015 

Aquisição de espargidores 

(4ºDRPRF/AP) 
Reg. Preços 

 

1 - Processo nº 08650.002563/2014-01 – DPRF/SEDE - Pregão Eletrônico nº 13/2015, 

de 09/09/2015 - Objeto: contratação de empresa especializada em tecnologia da 

informação para prestar serviços contínuos de assessoria e consultoria presencial 

em tecnologia da informação e comunicação, consistindo suporte ao gerenciamento 

eletrônico de documentos e ao gerenciamento de ambientes de ETL/Business 

Inteligence. 

 

Quanto aos procedimentos adotados pela PRF, averiguou-se que a Unidade 

optou pela pesquisa com os fornecedores, prevista no inciso IV art. 2º da IN SLTI/MPOG 
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nº 5/2014. Constam do processo, 06 cotações de preços apresentadas por empresas do 

ramo. 
 

No entanto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, por intermédio 

do Parecer nº 603/2015-CONJUR/MJ/CGU/AGU, fls. 247/261, orientou a PRF sobre a 

necessidade de complementar a instrução processual, com vista a atender às 

determinações do Acórdão TCU nº 1445/2015, Ata 21 – Plenário. 

 

Quando da complementação da instrução processual, a PRF utilizou, como 

fonte de pesquisa, o Contrato celebrado pelo próprio DPRF em 2010; Ata de Registro de 

Preços do TSE, de 2014; Ata de Registro de preço da Codevasp, de 2015; Contrato do 

Banco do Brasil de 2013, as quais se encontravam vigentes à época da pesquisa de preço. 

 

Todavia, constata-se avaliação crítica insuficiente dos valores constantes nas 

pesquisas de preços, uma vez que eles trazem distorções superiores a 150% daquele 

efetivamente contratado. O mapa comparativo dos preços, às fls. 494, faz menção aos 

valores pesquisados pela UG junto aos fornecedores e daqueles obtidos por meio de 

consultas a contratações similares de outros entes públicos. O Valor máximo previsto para 

a contratação foi de R$ 14.489.767,40 ao ano. O valor efetivamente contratado, por meio 

do Pregão Eletrônico nº 13/2015, foi de R$ 5.185.440,00. 

 

Valores da pesquisa de preço 

Empresa 
Valores 

pesquisados 

B2T Business To Technology 18.270.790,80 

MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E 

COMÉRCIO 

 

18.203.031,00 

LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM 21.925.200,00 

CTIS TECNOLOGIA S.A. 8.912.332,80 

DB Smart 21.165.600,00 

BSI TECNOLOGIA LTDA 17.670.439,47 

DPRF (CTR 46/2010) 1.131.181,20 

TSE ARP nº 13/2014 - 6.676.586,40 

CODEVASP ART. Nº 1/2015 13.628.400,00 

CTR Banco do Brasil 6.096.216,00 

Valor médio estabelecido 14.489.767,40 

 

Valores cotados na licitação 

Empresas participantes do certame 
Valor cotado na 

licitação 

BSI TECNOLOGIA LTDA 5.185.440,00 

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A 5.196.000,00 

HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 5.922.984,84 

DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 6.012.360,00 

CTIS TECNOLOGIA S.A 6.608.053,20 

MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E 

COMÉRCIO 

 

7.212.000,00 

LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM 7.239.092,26 

IVIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 7.616.987,52 

CAST INFORMÁTICA S/A 8.463.460,50 

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 9.552.776,98 

LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME 9.590.880,00 
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FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO 
DE 

 

9.991.700,00 

FUNDAÇÃO DE AMPARO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

10.018.271,77 

EWAVE DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. 11.458.800,00 

IBROWSE CONSULTORIA & INFORMÁTICA 12.103.496,40 

BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E 14.352.233,20 

SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA 14.487.466,80 

INDRA BRASIL SOLUÇÕES ESERVIÇOS 14.489.593,20 
 

Assim, o procedimento adotado pela PRF, para realizar a pesquisa de preço, 

não encontra respaldo na Instrução Normativa ou nas determinações do TCU. 

 

2 - Processo nº 08650.002194/2015-20 - DPRF/SEDE - Pregão Presencial 

Internacional nº 19/2015, de 23/12/2015 - Objeto: aquisição de uniformes para os 

policiais rodoviários federais 

 

Neste processo a Unidade optou pela pesquisa com os fornecedores, prevista 

no inciso IV da IN SLTI/MPOG nº 5/2014. Constam do processo cotação de 08 empresas 

do ramo. 

 

No entanto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, por intermédio 

do Parecer nº 01068/2015-CONJUR/MJ/CGU/AGU, fls. 380/388, orientou a Unidade 

sobre a necessidade de complementar a instrução processual, para atender determinação 

do TCU. 

 

Quando da complementação da instrução processual, a PRF utilizou, como 

fonte de pesquisa, consultas a cinco pregões eletrônicos realizados em 2013 (PE nº 

04/2013 – B ADM OP ESP/GO; PE nº 07/2013–DPF/SP; PE nº 16/2016-DPF/PE; PE nº 

01/2013 – Casa Militares; PE nº 39/2013 -DPRF) e duas atas de registro de preços: Ata 

de RP nº 2012-DPRF; e Ata de RP nº 11/2015-DPF/PE. Observe que somente a Ata 

assinada pelo DPF/PE está vigente. Posteriormente, converteu os valores dos materiais 

em dólar da época das propostas e multiplicou pelo valor do dólar do dia 17/12/2015. Por 

fim, utilizou esses valores como parâmetros para a pesquisa de preço, juntamente com os 

valores obtidos por meio das pesquisas de preços feitas com os fornecedores. 

 

Este procedimento não encontra respaldo na Instrução Normativa ou nas 

determinações do TCU, pois utilizou pesquisas de preços sem a observância do limite 

temporal de até 160 dias da realização da pesquisa (art. 2º, II, IN SLTI/MPOG nº 5/2014). 

 

Constatou-se também, quando da pesquisa com fornecedores, a ausência no 

processo, das solicitações formais às empresas (art. 3º da IN), bem como não foram 

excluídos os valores que poderiam ser considerados inexequíveis ou excessivamente 

elevados, haja vista a diferença de preços. Assim, o processo carece de avaliação crítica 

dos valores obtidos, a fim de que sejam descartados aqueles que apresentem grande 

variação em relação aos demais e podem comprometer a estimativa de preço. 

 

Registra-se que o Pregão Presencial Internacional nº 19/2015 foi revogado em 

decorrência da necessidade de ajustes nas referências e descrições dos bens a serem 

adquiridos. Foi iniciado o Pregão Presencial Internacional nº 03/2016, com o mesmo 

objeto. Contudo ele encontra-se suspenso para análise das impugnações apresentadas. 
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3 - Processo nº 08650.003715/2014-85 - DPRF/SEDE - Pregão Eletrônico nº 15/2015, 

de 06/10/2015 - Objeto: aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. 

 

Neste processo a Unidade, também, optou pela pesquisa com os fornecedores, 

prevista no inciso IV da IN SLTI/MPOG nº 5/2014. Constam do processo solicitação de 

cotação de preço para três empresas e somente elas apresentaram propostas. 

 

No entanto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, orientou a PRF, 

por intermédio do Parecer nº 1055/20145-COLIC/CGLEG/CONJUR/MJ/CGU/AGU, fls. 

124/128, sobre a necessidade de complementar a instrução processual conforme 

deliberações do TCU, bem como, sobre a necessidade de desconsiderar, na pesquisa de 

preços, aqueles valores que apresentem grande variação em relação aos demais e possam 

comprometer a estimativa de preço. 

 

Não obstante as orientações da CONJUR, a Unidade somente atualizou as 

cotações ofertadas pelas empresas anteriormente. Com a atualização, as propostas foram 

majoradas em aproximadamente 60%, refletindo em um preço médio superior em 

aproximadamente 40% em um lapso temporal de 11 meses e sem que houvesse alteração 

nas especificações do objeto a ser licitado. 

 

Proposta em outubro/2014 

Item Quant. 
M1 

Tecnologia 
Covidence Wantek 

Preço 

médio 

Preço médio 

total 

1 5 140.000,00 190.900,00 170.000,00 166.966,67 834.833,33 

2 5 85.000,00 86.900,00 102.000,00 91.300,00 456.500,00 

Valor médio Global 1.291.333,33 

 

Proposta em setembro/2015 

Item Quant 
M1 

Tecnologia 
Covidence Wantek 

Preço 

médio 

Preço médio 

total 

1 5 238.000,00 237.803,01 259.950,00 237.901,51 1.189.507,53 

2 5 124.000,00 105.218,30 171.200,00 114.609,15 573.045,75 

Valor médio Global 1.762.553,28 

 

Quando da segunda pesquisa de preço, a PRF excluiu do cálculo do valor 

médio, a cotação apresentada pela empresa Wantek. Assim, a pesquisa de preços contou 

com somente duas cotações válidas, contrariando o § 5º, art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 

5/2014, o qual estabelece que “Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores”, haja 

vista não constar do processo as justificativas mencionada no dispositivo normativo. 

 

Constatou-se, ainda, a ausência de Nota Técnica contendo a avaliação crítica 

dos valores obtidos na pesquisa de preços, informando, inclusive, os elementos técnicos 

utilizados para desconsiderar os valores apresentados pela Wantek (mapa de preços às fls. 

217 do processo). A avaliação crítica dos valores obtidos em cotação de preço visa evitar 

discrepância e distorções, aproximando o valor cotado nas pesquisas de preços com 

aqueles efetivamente praticados no mercado. 

 

O objeto licitado foi adjudicado à empresa Covidence Brasil Comercio e 

Serviços pelo valor total de R$ 1.209.525,00. A variação entre o valor adjudicado e aquele 

estabelecido como preço médio, qualificada pelo Pregoeiro como “economia”, pode ser, 

na verdade, classificado como risco para a Administração. Conclui-se o procedimento de 
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elaboração da pesquisa de mercado não foi adequado e contribuiu para potencializar um 

possível dano ao Erário. Vejamos: 

 

 
Item 

 
Quant. 

Preço 

Médio 

(unitário) 

Preço 

Médio 

(Total) 

Valor 

adjudicado 

(unitário) 

Valor 

adjudicado 

(Total) 

 
% 

1 5 237.901,51 1.189.507,55 153.520,00 767.600,00 54,96% 

2 5 114.609,15 573.045,75 88.385,00 441.925,00 29,67% 

Total 1.762.553,30  1.209.525,00 45,72% 

 

Não obstante o escopo da presente análise estar limitado aos procedimentos 

de pesquisa de preço, impende registra que a Conjur orientou a Unidade sobre a 

necessidade incluir no processo, informações técnicas que justificassem a especificação 

do objeto a ser licitado e constante do edital, pois os esclarecimentos apresentados pela 

UG não foram suficientes e poderiam caracterizar direcionamento do objeto. 

 

4 - Processo nº 08672.001103/2015-81 – 20ª SPRF/SE - Pregão Eletrônico nº 05/2015 

- Objeto: registro de preços para aquisição futura e eventual de algemas, visando 

atender as Unidades da Policia Rodoviária Federal 

 

Em atenção aos termos do Acórdão TCU nº 1445/2015 – Plenário, averiguou- 

se que o parâmetro utilizado pela Unidade foi o previsto no inciso IV do art. 2º da IN 

SLTI/MPOG nº 05/2014 - pesquisa com os fornecedores. 

 

Constam do processo, pesquisas com 03 cotações válidas. Contudo não foram 

localizadas as solicitações formais de cotação de preços às empresas (art. 3º da IN). 

 

EMPRESAS 
Preço 

unitário 
LRC Confecções Ltda. 200,00 
Defencer Comércio, Equipamentos e Segurança Ltda. 182,00 
Caravan Exportação e Importação do Brasil Ltda. 139,00 
Valor médio 173,67 
Valor adjudicado 117,00 

 

Quando da licitação, foi possível averiguar que houve uma distorção superior 

a 45% entre o valor contratado e aquele inicialmente orçado, o que evidencia a falta da 

avaliação crítica para avaliar os valores obtidos, eliminando aqueles que apresentem 

grande variação em relação aos demais e aos preços efetivamente praticados no mercado. 

Observe que o valor da algema foi orçado, na pesquisa de preços, por R$ 173,67 e quando 

da licitação, ela foi cotada a R$ 117,00. 

 

Há que se ressaltar, inclusive, a diferença substancial entre o menor e o maior 

valor apresentado na pesquisa de preços, de R$ 61,00, que significa 43% do menor valor. 

 

5 - Processo nº 08673.000597/2015-76 – 4º DRPRF/AP - Pregão Eletrônico nº 18/2015 

- Objeto: registro de Preços para aquisição de espargidores lacrimogêneos de 

pimenta para atender as Unidades da Polícia Rodoviária Federal. 

 

Em atenção aos termos do Acórdão TCU nº 1445/2015 – Plenário, averiguou- 

se que o parâmetro utilizado pela Unidade foi o previsto no inciso IV do art. 2º da IN 

SLTI/MPOG nº 05/2014 - pesquisa com os fornecedores. 
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Constam do processo pesquisas de preço com 03 cotações válidas. Contudo 

não foram localizadas as solicitações formais de cotação de preços às empresas (art. 3º da 

IN). A Unidade informa, às fls. 98, que foi realizada pesquisa de preços tendo como 

parâmetro o Portal de Compras Governamentais. Contudo estes valores não foram 

incluídos no mapa de preço, às fls.107 e não constam os motivos para que eles não tenham 

sido considerados. 

 

Quando da licitação, foi possível averiguar que houve uma distorção na 

cotação de preços do item 1, superior a 65% entre o valor contratado e aquele orçado na 

pesquisa de mercado, o que evidencia a falta do exercício do juízo crítico para avaliar os 

valores obtidos, contendo avaliações quanto às especificidades e características 

diferenciadoras do objeto pretendido, eliminando aqueles que apresentem grande 

variação em relação aos demais e aos preços efetivamente praticados no mercado. 

 

Assim, foi solicitado à Unidade para que apresentasse justificativas para as 

seguintes questões: 

 

1 - a ausência no processo, da solicitação formal de cotação de preços às empresas, 

contendo as especificações dos serviços e os prazos para apresentar a proposta, nos casos 

de pesquisa de preços com os fornecedores prevista no inciso IV do art. 2ºda IN 

SLTI/MPOG nº 5/2014; 

 

2 - a falta de avaliação crítica dos valores informados nas pesquisas de preços, em especial 

para a cotação de preços do item 1, uma vez que eles apresentam distorções consideráveis 

quando comparados com os preços efetivamente contratados (superior a 65% do 

contratado). Vejamos: 

 

Pesquisa de preços: 
Item CONDOR S/A POLYDEFENSOR TRADEWAY BRASIL Valor médio 

1 R$ 463,05 R$ 515,00 R$ 518,00 498,92 

2 R$ 146,30 R$ 150,00 R$ 164,80 153,70 

 
 

Quadro comparativo: 
Item Valor adjudicado 

(Unid.) 

Pesquisa de preços 

(Unid.) 

% de diferença 

1 298,00 498,92 67,42 

2 146,30 153,70 5,05 

 

Pode-se afirmar, ainda, que houve limitação da pesquisa de preços, ao 

apresentar pesquisa com apenas com os 3 fornecedores, sem buscar parâmetros em 

aquisições semelhantes de outros Órgãos, inclusive compras feitas no âmbito do próprio 

Ministério da Justiça, conforme previsto nos incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG 

nº 5/2014. 

 

Impende registrar que a contratação foi objeto de análise circunstancial da 

CGU, por meio Nota Informativa nº 43/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR, de 04/09/2015, 

solicitando esclarecimentos quanto aos preços dos espargidores, uma vez que eles 

estavam muito superiores aos preços dos espargidores adquiridos pela Secretaria 

Extraordinária para Segurança de Grande Eventos – SESGE, conforme pode ser conferido 

no quadro abaixo: 

 

Produto 4º DRPRF/AP 
SESGE 

Pregão nº 26/2014 
Diferença Percentual 
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Espargidor de Uso Coletivo R$ 298,00 R$ 177,66 67,73% 

Espargidor de Uso Individual R$ 146,30 R$ 31,73 361,07% 
 

Por sua vez, a Unidade apresenta sua defesa, por meio do Memorando nº 

075/2015-GAB/4ºDRPRF-AP, ressaltando que a diferença nos preços se justifica em 

razão da diferença entre os produtos licitados; a forma de aquisição, que no 4º DRPRF/AP 

foi por meio de Registro de Preços e a questão da logística de entrega dos produtos para 

33 órgão/Unidades participantes da Ata de Registro de Preços. Contudo, não apresentou 

estudo informando, em termos financeiros, o quanto a diferença entre produtos e logística 

impactavam na formação do preço ofertado. 

 

Em suas justificativas, a Unidade, destaca, além da questão de logística de 

entrega, que “Por certo quando se trata de Sistema de Registro de Preços o fornecedor 

oferece proposta capaz de cobrir possíveis oscilações  financeiras durante o  período  de 

12 meses e não tem a certeza que todos ou algum do itens será adquirido, tão pouco a 

quantidade que será solicitada pelo órgão signatário da Ata, este estado de 

“insegurança” que o Sistema de Registro de Preços impõe ao fornecedores é motivo 

suficiente para que muitas vezes existam diferenças de preços entre Pregões Eletrônicos 

realizados com a finalidade de registro de preços e aqueles realizado de forma simples, 

para aquisição imediata de bens”. 

 

Impende esclarecer que a Polícia Rodoviária Federal - PRF, adota a 

metodologia das Unidades Centralizadoras de Compras- UCCs, com o fito de evitar 

duplicidades de esforços e ampliar a eficiência nos processos de contratações. Alega a 

Unidade que a “metodologia das UCCs consiste em atribuir a uma Unidade 

Administrativa da PRF, a responsabilidade pela licitação de determinado 

material/serviço que atendera a demanda de outras Unidades”. 

 

Considerando as afirmações do dirigente do 4º DRPRF/AP e se confirmado 

que a forma de aquisição adotada pela PRF (UCCs e Registro de Preços) está contribuindo 

para encarecer produtos a serem adquiridos, cabe um reestudo sobre a viabilidade da 

permanência desta política. 

 
Causa 

 

Interpretação equivocada dos dispositivos previsto na IN SLTI MPOG nº  5- 

2014. 
 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

A Unidade apresentou os seguintes esclarecimentos: 

 

1 - Processo nº 08650.002563/2014-01 – DPRF/SEDE - Pregão Eletrônico nº 13/2015, 

de 09/09/2015 - Objeto: contratação de empresa especializada em tecnologia da 

informação para prestar serviços contínuos de assessoria e consultoria presencial 

em tecnologia da informação e comunicação, consistindo suporte ao gerenciamento 

eletrônico de documentos e ao gerenciamento de ambientes de ETL/Business 

Inteligence. 

 

“... Consta nos autos avaliação crítica das propostas colhidas (fls. 160/198), pela 

Comissão de Planejamento da Contratação através DESPACHO Nº 01/2015 - 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO (fls. 202) do Volume de Processo Volume II (SEI nº 

0436540).  Mesmo  após  a  avaliação  crítica  das  propostas  pela  área   demandante, 
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aprovando um valor de R$ 17.696.418,80 (Dezessete milhões, seiscentos e noventa e seis 

mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos), o Núcleo de Compras - NUCOMP, 

ainda assim, procurou ampliar a pesquisa com vistas à diversificação que pede a IN nº 

05/2014. Com isso, foram adicionados Contratos e Atas similares, objetivando maior 

economicidade na contratação, chegando ao Preço máximo admissível do Pregão 

Eletrônico nº 13/2015 estimado em R$ 14.489.767,40 (Quatorze milhões, quatrocentos e 

oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), em 

consonância aos Incisos I, III e IV, Art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5/2014.” 

 

2 - Processo nº 08650.002194/2015-20 - DPRF/SEDE - Pregão Presencial 

Internacional nº 19/2015, de 23/12/2015 - Objeto: aquisição de uniformes para os 

policiais rodoviários federais 

 

1 – "A solicitação formal de cotação de preços foi feita pelo Centro Tecnológico da 

Indústria Química e Têxtil – SENAI/CETIQT, empresa contratada para assessorar a PRF 

no projeto de reformulação dos uniformes, conforme preconizado no item 3.2, letra "j" 

do Contrato Administrativo nº 64/2013 da 8ª SRPRF/SC da Polícia Rodoviária Federal: 

"3.2 Obrigações da Contratada 

... 

j) fornecer o estudo com a estimativa de preços das peças com a discriminação, dos 

valores referentes aos materiais, tecidos, tratamentos, mão-de-obra etc., disponibilidade 

de mercado, vida útil, laudos exigíveis e fundamentação para a definição das 

características e propriedades;" 

 

A solicitação formal da cotação de preços foi efetuada por meio da reunião realizada no 

dia 15/07/2015, entre o SENAI/CETIQT e diversas empresas do ramo têxtil. Durante a 

reunião foram apresentadas as peças dos uniformes e suas respectivas especificações 

técnicas. Segue em anexo alguns dos e-mails enviados para convidar os fornecedores 

(Doc. SEI nº 1227284) ”. 

 

2 – “A avaliação crítica dos valores obtidos na pesquisa de preços foi elaborada pelo 

Grupo de Trabalho designado pela Portaria nº 206, de 26 de janeiro de 2015, da Direção 

Geral (fls. 2 e 3 do documento SEI nº 0161139), por meio de Nota Técnica inserida na 

folha 556 do Volume de Processo Novos Uniformes - Projeto 12 PRF VOL III (SEI nº 

0161469). 

 

3 – “A utilização de outro método para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, 

conforme previsão legal contida no § 3º do art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5/2014, é 

justificada pela complexidade do objeto que possui características bastante peculiares e 

de difícil disponibilidade no mercado nacional. Tal justificativa é apresentada pelo grupo 

de trabalho por meio da nota técnica, citada anteriormente, que julgou prudente a 

utilização do menor valor encontrado para cada item dentre as propostas dos 

fornecedores de referência, valor encontrado na média e valor encontrado na mediana. 

 

4 – “Conforme manifestação anterior, por se tratar de uniformes com características 

bastante peculiares e de difícil disponibilidade no mercado nacional, entendeu-se como 

prudente a utilização de todas as referências de valores disponíveis à época. Os 

diferentes valores obtidos nos contratos consultados foram atualizados mediante 

conversão pela mesma cotação do dólar”. 

 

3 - Processo nº 08650.003715/2014-85 - DPRF/SEDE - Pregão Eletrônico nº 15/2015, 

de 06/10/2015 - Objeto: aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. 
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1 – “Conforme consta dentre os autos fls. 52/68 do Volume de Processo Principal (SEI 

nº 0305662) e fls. 204/215 do Volume de Processo Volume II (SEI nº 0305703), foi 

realizada pesquisa de mercado com três orçamentos válidos para cada item (Empresas 

M1 TECNOLOGIA, COVIDENCE e WANTEK)”. 

 

2 – “Observa-se que as cotações de preços foram realizadas com interstício de um ano, 

a primeira em setembro de 2014 com o Dólar cotado a R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis 

centavos), e a segunda em setembro de 2015 com o Dólar cotado à R$ 3,90 (três reais e 

noventa centavos)). Por tanto, existindo uma grande variação cambial que ultrapassam 

os 60% para a mesma época, o que influenciou diretamente no valor dos objetos orçados, 

que são produtos de importação”. 

 

3 – “Consta no processo Nota Técnica emitida pela área demandante através do 

DESPACHO Nº 081/2014-COINT/DPRF, fl. 70 do Volume de Processo Principal (SEI 

nº 0305662), referente a primeira pesquisa de mercado, sendo assim, considerando que 

a segunda pesquisa tratava-se somente de atualização das propostas, sem alteração dos 

fornecedores, julgou-se desnecessária a emissão de nova Nota Técnica. Para a obtenção 

do resultado da segunda pesquisa, foi desconsiderada a proposta da empresa WANTEK 

em face da discrepância de valores em relação aos demais, consoante observância do § 

6º do inciso IV, do Art. 2ºArt. 2º da IN/MPOG nº 05, de 27 de junho de 2014.” 

 

4 - Processo nº 08672.001103/2015-81 – 20ª SPRF/SE - Pregão Eletrônico nº 05/2015 

- Objeto: registro de preços para aquisição futura e eventual de algemas, visando 

atender as Unidades da Policia Rodoviária Federal 

 

“1. A fim de esclarecer as dúvidas suscitadas na Solicitação de Auditoria nº: 

201600112/09 (1200135), convém inicialmente destacar trechos da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014, que dispõe sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral: 

‘Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um 

dos seguintes parâmetros: (Alterado pela Instrução Normativa nº 7, de 29 

de agosto de 2014) 

I - Portal de Compras Governamentais - 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de 

acesso; 

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 

concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de 

preços; ou 

IV - pesquisa com os fornecedores. 

§ 1º No caso do inciso I será admitida a pesquisa de um único preço. 

(Alterado pela Instrução Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014) 

§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preços será 

a média ou o menor dos preços obtidos. (Alterado pela Instrução 

Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014) 

§ 3º A utilização de outro método para a obtenção do resultado da 

pesquisa de preços, que não o disposto no § 2º, deverá ser devidamente 

justificada pela autoridade competente. 

§ 4º No caso do inciso IV, somente serão admitidos os preços cujas datas 

não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
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§ 5º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 

será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores. 
§ 6º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser 

considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, 

conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 

Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, 

estes deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação. 

Parágrafo único. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de 

resposta compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual 

não será inferior a cinco dias úteis. 

Art. 4º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de 

leilão ou de intermediação de vendas.’ (grifo nosso) 

 

2. Considerando que na definição do objeto da licitação (algemas) houve uma ampla 

especificação, sendo esta suficiente e extremamente necessária para se obter o bem que 

satisfizesse plenamente os interesses da Administração, e pelo fato dos preços, através 

dos outros parâmetros de pesquisa previstos no art. 2º da IN SLTI/MP 5/2014, não 

reunirem todas as características do referido objeto, o que refletia sobremaneira nos 

valores obtidos, a Seção Administrativa Financeira da 20ª Superintendência de Polícia 

Rodoviária Federal optou pela cotação direta com potenciais fornecedores, adotando a 

cautela necessária, de forma a possibilitar a estimativa mais real possível, em 

conformidade com os arts. 6º, inciso IX, alínea "f", e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/97. 

3. Mesmo entendendo que a jurisprudência do TCU orienta que o orçamento estimado 

das licitações seja elaborado com o uso de fontes diversificadas, a fim de dar maior 

segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, ficou inviável comparar 

os preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública, tendo 

em vista que não foi encontrada aquisições ou registros de preços de algemas 

compatíveis com todas as características da algema demandada pela 20ª SRPRF-SE. 

4. Em relação a ausência no processo da solicitação formal de cotação de preços às 

empresas, contendo as especificações dos serviços e os prazos para apresentar a 

proposta, informamos que o contato inicial foi realizado através dos e-mails ou 

formulários de comunicação no respectivo sítio eletrônico dos potenciais fornecedores, 

conforme cópia anexada nº SEI 1231514. 

5. Quanto a informação de falta de avaliação crítica dos valores informados nas 

pesquisas de preços, uma vez que eles trouxeram distorções superiores a 45% daqueles 

efetivamente contratados, informamos que após a cotação, utilizou-se o preço médio para 

estabelecer o preço de referência. Vale ressaltar que à época da licitação, os preços 

fornecidos pelas empresas pesquisadas não destoaram dos preços registrados em seus 

respectivos sites, de forma que o preço médio apurado pela Administração refletia 

exatamente o preço atual de mercado do objeto. 

6. O fato da pesquisa de preços apresentar o valor de R$ 173,67 e após a licitação, o 

objeto ter sido registrado pelo preço de R$ 117,00, só demonstra que o objetivo do pregão 

eletrônico alcançou o seu escopo final, qual seja, incrementar a competição entre os 

fornecedores, fazendo com que a Administração Pública tivesse um desempenho de 

excelência no processo de compra. O pregão eletrônico agrega valor às atividades de 

compras feitas pelo governo e como consequência direta tem-se os ganhos de escala. 

7. Tal sucesso no procedimento licitatório pode ser verificado, inclusive, pelo orçamento 

fornecido pela empresa vencedora do certame (ALGEMAS BRASIL), que só não foi 

incluída na consolidação de preços por já terem sido remetidos os autos à 

AGU/CONJUR/SE. Em referida proposta o empresário ofertou a algema pelo valor 

unitário de R$ 188,00, e devido a concorrência e ganho de escala conseguiu baixar seu 

preço para R$ 117,00.” 
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5 - Processo nº 08673.000597/2015-76 – 4º DRPRF/AP - Pregão Eletrônico nº 18/2015 

- Objeto: registro de Preços para aquisição de espargidores lacrimogêneos de 

pimenta para atender as Unidades da Polícia Rodoviária Federal. 

 

“1.1. Quanto ao questionamento: "- a ausência no processo, da solicitação formal de 

cotação de preços às empresas, contendo as especificações dos serviços e os prazos para 

apresentar a proposta, nos casos de pesquisa de preços com os fornecedores prevista no 

inciso IV do art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5/2014"; 

1.1.1. A solicitação formal foi realizada por e-mail, mas, por lapso não fora juntada ao 

processo, continha o seguinte texto: 

‘Prezado 

O Departamento de Policia Rodoviária Federal deseja adquirir Espargidor 

Pimenta por meio de Unidade Central de Compra (UCC). Cada regional da PRF 

fica responsável por comprar um tipo de produto e as demais Regionais ficam 

com participante na licitação. 

O 4°DRPRFP/AP ficou responsável pela compra nacional de espargidores 

(informações com mais detalhes no termo de referência). Para que seja dado 

prosseguimento ao processo de compra solicito ao Sr. que envie orçamento dos 

produtos especificados no anexo pdf. Também segue tabela com a relação de 

Regionais e Órgãos participantes as respectivas quantidades de espargidores. 

 

1.1.2. Não houve estipulação de prazo para envio das propostas porque o e-mail se 

destinava apenas a enviar o Termo de Referência com a especificação dos itens, posto 

que em contato telefônico as empresas já haviam garantido o envio breve da resposta, 

razão pela qual a solicitação foi enviada em 25 de junho de 2015 e, prontamente, 

respondida por todas as empresas até 30 de junho de 2015 (propostas acostadas ao 

presente processo). 

1.2. Quanto ao questionamento: "- a falta de avaliação crítica dos valores informados 

nas pesquisas de preços, em especial para a cotação de preços do item 1, uma vez que 

ele apresenta distorção superior a 65% daquele efetivamente contratados." 

1.2.1. Vejamos: 
Item Pesquisa de preços (Unid.) Valor adjudicado (Unid.) 

1 R$ 498,92 R$ 298,00 

2 R$ 153,70 R$ 146,30 

 

1.2.2. Considerando que a análise crítica trata-se de verificação da variação entre os 

valores apresentados. 

1.2.3. Considerando que esse entendimento foi proferido pelo TCU no Acórdão 403/2013 

– Primeira Câmara e, no mesmo sentido, o seu Plenário, por meio do Acórdão 

1108/2007. 

1.2.4. Desta feita, tem-se que, para obtenção do resultado da pesquisa, não poderão ser 

considerados os preços excessivamente elevados e os inexequíveis, conforme critérios 

fundamentados e descritos no processo administrativo. 

1.2.5. Ressaltando-se que os critérios e parâmetros a serem analisados devem ser os 

próprios preços encontrados na pesquisa, a partir de ordenação numérica na qual se 

busque excluir aquelas que mais se destoam dos demais preços pesquisados. 

1.2.6. Vejamos a análise da variação de preços admitidos em pesquisa de preços 

realizada por este órgão, considerando-se como parâmetro os preços encontrados na 

pesquisa.  Item 1: 
CONDOR S/A POLYDEFENSOR TRADEWAY BRASIL 

R$ 463,05 R$ 515,00 R$ 518,00 

 

1.2.7. Tem-se que: 
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a) Do preço mais caro para o mais vantajoso, observa-se distorção de aproximadamente 

10,6%; 
b) Do preço mais caro para o intermediário, observa-se distorção de aproximadamente 

0,6%; 

c) Do preço intermediário para o mais vantajoso, observa-se distorção de 

aproximadamente 10,1%. 

 

1.2.8. Item 2: 

 
CONDOR S/A POLYDEFENSOR TRADEWAY BRASIL 

R$ 146,30 R$ 150,00 R$ 164,80 

 

1.2.9. Tem-se que: 

a) do preço mais caro para o mais vantajoso, observa-se distorção de aproximadamente 

11,2%; 

b) do preço mais caro para o intermediário, observa-se distorção de aproximadamente 

9%; 

c) do preço intermediário para o mais vantajoso, observa-se distorção de 

aproximadamente 2,5%. 
2. Portanto, da análise acima observa-se que não há grande distorção entre os preços 

Admitidos em pesquisa de preços, sendo todos válidos, e a distorção entre as médias 

obtidas e o preço alcançado em Pregão Eletrônico é apenas consequência desta 

modalidade de licitação, que se apresenta na atualidade como a mais eficiente na 

obtenção do preço mais vantajoso para a Administração. 

3. Convém mencionar que a Controladoria-Geral da União questionou o valor de 

aquisição do equipamento previamente a aquisição, o que fez por meio de comparativo 

ao equipamento adquirido pela SEGE em um SRP, por esse motivo tal assunto foi 

encaminhado por esta Superintendência às Coordenações de Administração e de 

Operações para análise, eis que seria uma contratação que impactaria todas as unidades 

da PRF no Brasil. Após manifestações de tais Coordenações, foi atestada a viabilidade 

de contratação. ” 

 
Análise do Controle Interno 

 

Da análise das justificativas apresentadas pela Unidade, faz-se as seguintes 

considerações: 

 

1 - Processo nº 08650.002563/2014-01 – DPRF/SEDE - Pregão Eletrônico nº 13/2015, 

de 09/09/2015 - Objeto: contratação de empresa especializada em tecnologia da 

informação para prestar serviços contínuos de assessoria e consultoria presencial 

em tecnologia da informação e comunicação, consistindo suporte ao gerenciamento 

eletrônico de documentos e ao gerenciamento de ambientes de ETL/Business 

Inteligence. 

 

Quanto à realização de análise crítica sobre os valores apresentados na 

pesquisa de preço feita pela Unidade, observa-se que ela não foi suficiente e capaz de 

averiguar o preço efetivamente praticado pelo mercado e que ficou evidenciado nas 

propostas da empresa vencedora do certame. A respeito deste assunto, o TCU, por meio 

do Acórdão TCU nº 2.463/2008 – Plenário, retrata situação similar. Vejamos: 

 

“16.4. O gestor acrescenta ainda que a competição entre os licitantes 

forçou os preços a uma redução considerável em relação ao parâmetro 

estabelecido.  Ora,  aqui  também  não  há  que  se  considerar economia, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Dinheiro público é da sua conta 

www.portaldatransparencia.gov.br 

72 

 

porque a redução alegada não atingiu os menores valores ofertados na 

licitação (exceção ao item 3). Nesse contexto, é importante destacar que o 

objetivo primeiro do processo licitatório é a escolha da melhor proposta 

para a Administração Pública. Para o gestor médio há de se entender 

como melhor proposta aquela que possibilita a escolha do produto mais 

adequado ao menor custo possível (princípio da economicidade). A 

pesquisa exigida pelo decreto deve retratar exatamente este quadro, pois 

será o parâmetro máximo na disputa entre as empresas durante a sessão 

da licitação. Neste caso, especificamente identificou-se que o instrumento, 

que teria a função de trazer ao certame a realidade comercial, não 

cumpriu o seu papel, porquanto revelou-se defeituoso e manchado pelo 

sobrepreço. Ainda que a disputa tenha aparentemente demonstrado uma 

redução nos preços adjudicados em relação ao parâmetro (pesquisa de 

mercado), há de se concluir que não houve negociação vantajosa para a 

Administração Pública, já que os parâmetros foram estabelecidos numa 

ordem acima dos preços praticados no mercado. 

 

16.5. Conclui-se que a inadequação no procedimento de elaboração da 

pesquisa de mercado contribuiu para potencializar um possível dano ao 

Erário. 

... 

A ampla pesquisa de mercado não pode ser considerada mais um 

documento formal que comporá o processo, trata-se de procedimento que 

visa orientar o gestor na redução e otimização das despesas públicas, 

buscando a transparência e a efetividade na gerência da coisa pública”. 

 

2 - Processo nº 08650.002194/2015-20 - DPRF/SEDE - Pregão Presencial 

Internacional nº 19/2015, de 23/12/2015 - Objeto: aquisição de uniformes para os 

policiais rodoviários federais 

 

A Unidade informa que não inseriu as solicitações formais de cotação de 

preços no processo, em razão de ter contratado empresa para assessorar a PRF no projeto 

de reformulação dos uniformes. O procedimento adotado pela Unidade não atende as 

disposições do inciso IV do art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5/2014. 

 

Em relação à avaliação crítica dos valores constantes da pesquisa de preço, a 

Unidade apresenta a Nota Técnica inserida na folha 556 do Volume III do processo em 

epigrafe.  Neste documento consta a seguinte argumentação: 

 

“Informamos que por se tratar de uniformes com características 

bastante peculiares e de difícil disponibilidade no mercado 

nacional, entendemos que a melhor prática a ser adotada para 

compatibilizar as propostas colhidas deveria observar os seguintes 

apontamentos: 

1 - Algumas propostas não possuem a descrição detalhada e 

mesmo em diligências realizadas na internet não conseguimos 

identificar produtos em condições de atender ao Edital, como no 

caso das empresas ANTONIO AMARAL, ÉRIX TÊXTIL e 

REFLEXLINE, contudo, verifica-se tratar de empresas que 

fornecem materiais similares para outros órgãos públicos, assim, 

sugere-se apurar a média e mediana de todas as fontes de preços 

encontradas, para posterior comparação com as propostas que 

contém especificações mais próximas do especificado. 
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2 - Considerar como referência as pospostas dos fornecedores 5.11 

TACTICAL, POLICE SHOP e MGS, pois os produtos desses 

fornecedores são os que possuem maior similaridade aos que 

foram especificados no Termo de Referência, além dos produtos 

desses fornecedores possuírem notoriedade internacional; 

3 - Para o item COLDRE TÁTICO, excepcionalmente, considerar 

como referência de valor aquele obtido na ata n° 11/2015-DPF, 

pois se trata de uma aquisição recente daquele órgão e a diferença 

da especificação desse equipamento para o que consta no Termo 

de Referência, diz respeito apenas ao modelo de armamento. 

Assim, pela prudência e visando a economicidade, observados os 

apontamentos acima, sugerimos o Núcleo de Compras buscar o 

menor valor encontrado para cada item dentre as propostas dos 

fornecedores de referência, valor encontrado na média e valor 

encontrado na mediana”. 

 

Observa-se que, apesar de ter contratado empresa para assessorar a PRF no 

projeto de reformulação dos uniformes, inclusive no processo de pesquisa de preços, os 

procedimentos para tal finalidade apresentaram deficiência pois “Algumas propostas não 

possuem a descrição detalhada e mesmo em diligências realizadas na internet não 

conseguimos identificar produtos em condições de atender ao Edital”. 

 

A aceitação de valores e qualidade de material dispares entre si, conforme 

alegado pela própria Unidade, contraria o disposto no § 6º, art. 2º, IN SLTI/MPOG nº 

5/2014. Pois só é possível comparar o que é igual ou semelhante. O termo de 

referência/edital deve ser claro e objetivo o suficiente para que as empresas possam 

ofertar preços adequados e coerentes, tanto no momento da pesquisa previa de mercado 

quanto na licitação. 

 

Quanto à realização de análise crítica sobre os valores apresentados na 

pesquisa de preço, observa-se que a avaliação feita pela Unidade não foi capaz de 

averiguar os preços efetivamente praticados pelo mercado. A respeito deste assunto 

destaca-se o já mencionado Acórdão TCU nº 2.463/2008 – Plenário. 

 

No que tange à A atualização de preços com base no dólar não encontra 

respaldo na IN SLTI/MPOG nº 5/2014. O normativo é claro ao estabelecer o prazo de 

180 dias para consulta a contratações similares de outros entes públicos. Nos casos em 

que a contratação ultrapasse o prazo de 180 dias, mas o contrato esteja em vigor, valem 

os preços atualizados na forma preconizada no instrumento contratual. 

 

3 - Processo nº 08650.003715/2014-85 - DPRF/SEDE - Pregão Eletrônico nº 15/2015, 

de 06/10/2015 - Objeto: aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. 

 

Item 1 – A alegação da Unidade, sobre a existência 03 orçamentos válidos, não se sustenta 

em razão dos argumentos da própria Unidade, como pode ser observado do teor da 

justificativa para o item 3, onde informa que “Para a obtenção do resultado da segunda 

pesquisa, foi desconsiderada a proposta da empresa WANTEK em face da discrepância 

de valores em relação aos demais”. Assim, conclui-se que pesquisa de preços não obteve 

03 propostas válidas e aceitas, contrariando o § 5º, art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5/2014. 

 

Item 2 – A Unidade informa que a alteração do valor se deu pela variação do dólar, uma 

vez que os produtos a serem adquiridos sofreram influência desta variação. A   alegação 
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seria aceitável se comprovada e considerada na avaliação crítica dos preços ofertado, o 

que não ocorreu. 
 

Item 3 – Conforme exposto pela Unidade, a segunda pesquisa de preços ocorreu quase 

um ano depois da primeira e com valores superiores em mais de 40%. Assim, não é 

aceitável ou razoável, que a Nota Técnica, contendo a avaliação crítica dos preços, seja a 

mesma. O momento e as circunstâncias econômico/financeiras das propostas se 

diferenciavam, tanto que uma delas não foi aceita pela Administração. 

 

4 - Processo nº 08672.001103/2015-81 – 20ª SRPRF/SE - Pregão Eletrônico nº 

05/2015, de 04/11/2015 - Objeto: registro de preços para aquisição futura e eventual 

de algemas, visando atender as Unidades da Policia Rodoviária Federal 

 

Item 1 - Quanto a ausência no processo, da solicitação formal de cotação de preços às 

empresas, não obstante informar que anexou cópia de e-mail ao SEI, não foi localizada 

no processo disponibilizado para análise ou encaminhado pela Unidade, quando de suas 

respostas aos questionamentos apresentados pela CGU. 

 

Item 2 - A Unidade não fez análise crítica suficiente quanto aos preços ofertados na 

pesquisa de preços. A Análise visa averiguar se os preços propostos estão de acordo com 

aqueles efetivamente praticado no mercado, sendo avaliado e comprovado as 

especificidades e características diferenciadoras do objeto pretendido 

 

A Unidade alega que “ficou inviável comparar os preços praticados no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública, tendo em vista que não foi 

encontrada aquisições ou registros de preços de algemas compatíveis com todas as 

características da algema demandada pela 20ª SRPRF-SE”, contudo não esclareceu 

quais serias estas características ou especificação que destaca as algemas pretendidas pela 

Unidade das demais existentes no mercado. 

 

Observe que a licitação tinha como objetivo registrar preços para futura 

aquisição de algemas por todas as Unidades do DPRF (5.948 unidades) e, mesmo assim, 

limitou sua pesquisa de preços a 03 propostas. 

 

A pesquisa feita pela Unidade, comprovou-se ineficiente pois, quando da 

efetiva contratação apresentou uma distorção superior a 45%. Não há de se falar que 

“objetivo do pregão eletrônico alcançou o seu escopo final, qual seja, incrementar a 

competição entre os fornecedores, fazendo com que a Administração Pública tivesse um 

desempenho de excelência no processo de compra”, mas no risco que a Administração 

ficou submetida, podendo, eventualmente, ter adquirido produto com sobrepreço. 

 

Assim, os argumentos apresentados pela Unidade, em suas justificativas, não 

suprem a falha apontada. 

 
 

5 - Processo nº 08673.000597/2015-76 – 4º DRPRF/AP - Pregão Eletrônico nº 

18/2015, de 03/07/2015 - Objeto: registro de Preços para aquisição de espargidores 

lacrimogêneos de pimenta para atender as Unidades da Polícia Rodoviária Federal. 

 

Item 1 – A Unidade reconhece não ter inserido as solicitações formais de cotação de 

preços no processo, alegando que a solicitação formal foi realizada por e-mail, mas, por 

lapso não fora juntada ao processo. O procedimento adotado pela Unidade não atende as 

disposições do inciso IV do art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5/2014. 
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Item 2 – A unidade não fez análise crítica sobre os valores apresentados quando da 

pesquisa de preço. O procedimento, informado pela Unidade em sua justificativa não 

atende as exigências do TCU. 

 

A Unidade não esclareceu ou justificou os motivos para não utilizar, como 

parâmetros de pesquisa de preços, consultas ao Portal de Compras Governamentais e/ou 

aquisições similares de outros Órgãos, conforme previsto nos incisos I e III do art. 2º da 

IN SLTI/MPOG nº 5/2014. 

 
 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar rotinas para cotação de preços, observando as 

normas regentes e as formalidades intrínsecas da matéria, em especial quanto formação 

do preço de mercado; aos valores que sejam inexequíveis ou excessivamente elevados e 

a inserção no processo da solicitação formal de cotação de preços às empresas, contendo 

as especificações dos serviços e os prazos para apresentação dos preços, em atenção ao 

disposto no inciso IV do art. 2ºda IN SLTI/MPOG nº 5/2014 e ao princípio da 

transparência. 

 

Recomendação 2: Implementar e monitorar as rotinas para as cotações de 

preços de mercado nos procedimentos licitatórios. 

 

Recomendação 3: Orientar aos setores responsáveis para abster-se de 

aceitar/considerar propostas de preços nas pesquisas de mercado em que os valores sejam 

inexequíveis ou excessivamente elevados, em atenção aos Termos do § 6º, art. 2º, IN 

SLTI/MPOG nº 5/2014 e ao art. 48, inciso II, Lei nº 8.666/93, fazendo constar do processo 

as devidas justificativas. Recomenda-se, ainda, a inserção de avaliação crítica, 

devidamente fundamenta e em consonância com os normativos pertinentes. 
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Conteúdo do Ofício nº 583/2016/DG, de 06/09/2016: 
 

“...Em relação às recomendações feitas no relatório Preliminar de Auditoria Anual de 

Contas, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança, 

encaminho, por meio do Memorando nº 747/2016/CGA informações anexas. 

Instadas a manifestarem-se, as áreas técnicas competentes deste Departamento, nos 

termos dos Memorandos nº 383/2016/DICON/CGA e nº 791/2016/CGRH, 

apresentaram manifestações acerca das recomendações dessa douta controladoria. 

Informo que relativo a Recomendação nº 1 que sugere que a PRF institua processos de 

trabalho adequados e suficientes para o registro tempestivo dos procedimentos 

correicionais no sistema CGU-PAD, em momento posterior encaminharemos 

manifestação...” 

 

 
Conteúdo do Memorando nº 791/2016/CGRH, de 12/08/2016: 

 

“Assunto: Manifestação sobre o Relatório Preliminar de Auditoria - Exercício 2015. 

 
 

Versa o presente processo sobre recomendações constantes no Relatório 

Preliminar de Auditoria Anual de Contas referente ao Exercício 2015, da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União da Presidência da 

República. 

 

1. Introdução. 

 

Reportamo-nos ao Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas 

apresentado em reunião de Busca Conjunta de Soluções realizada na forma do disposto 

no subitem “ii” do Item 6.2.5 do Anexo I da Norma de Execução nº 01, de 04 de março 

de 2015, aprovada pela Portaria CGU nº 522, de 04 de março de 2015. 

Na espécie, trata o presente de composição de resposta e relato de 

tomada de providências relativas às recomendações preliminares de adequação 

proferidas pela equipe de auditores de Controle Interno oriundos da Coordenação- 

Geral de Auditoria de Justiça e Segurança Pública da Controladoria Geral da União, 

cuja atuação deslindou-se no período de 10 a 30 de maio de 2016 relativamente a esta 

Unidade Jurisdicionada (UJ). 

 

2. Do Rol de Responsáveis. 

 

Em que pese os apontamentos de inconsistências elencadas no Relatório 

nº: 201600112 no item “1.1.1.2 INFORMAÇÃO”, várias informações já foram 

corrigidas no sistema de prestação de contas (e-contas) do Tribunal de Contas da União, 

conforme tratado na reunião de alinhamento de soluções. Entretanto, como meio de 

formalizar e contornar as inconsistências elecandas, passar a prestar as devidas 

informações a seguir. 

 

2.1 Quanto ao ponto “a”. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Dinheiro público é da sua conta 

www.portaldatransparencia.gov.br 

78 

 

Segue no quadro abaixo o titular, o substituto e o interino, com os 

respectivos períodos informados em que atuaram como responsável pela Coordenação- 

Geral de Operações, conforme consulta ao SIAPE: 
 

 

Titular ***.029.491-** 01/01/2015 a 17/05/2015 

Substituto ***.916.079-** 18/05/2015 a 07/06/2015 

Interino ***.916.079-** 08/06/2015 a 31/12/2015 
 
 

2.2. Quanto ao ponto “b”. 

Havia o seguinte titular na 13ª SRPRF/AL, no período informado 

(26/02/2015 a 23/03/2015), conforme consulta ao SIAPE: 
 

 

Titular ***.560.044-** 26/02/2015 a 31/12/2015 

 
 

2.3. Quanto ao ponto “c”. 

Haviam os seguintes titulares e substituto no 1º DPRF/DF, que atuaram 

como responsáveis nos respectivos períodos informados, conforme consulta ao SIAPE: 
 

 

Titular ***.394.922-** 02/04/2015 a 31/12/2015 

Titular ***.093.647-** 
01/01/2015 a 19/01/2015; 
21/01/2015 a 19/03/2015 

Substituto ***.294.903-** 20/01/2015 

 
 

2.4. Quanto ao ponto “d”. 

Havia o seguinte titular na 12ª SRPRF/ES, que atuou como responsável 

no respectivo período informado (20/03/2015 a 01/12/2015), conforme consulta ao 

SIAPE: 
 

 

Titular ***.093.647-** 20/03/2015 a 01/12/2015 

 
 

2.5. Quanto ao ponto “e”. 

No período de 17/03/2015 a 19/03/2015, não houve cadastramento de 

responsável no rol da 18ª SRPRF-MA, haja vista inconsistências ocorridas no trâmite 

burocrático que acarretam por atrasar a publicação dos atos oficiais que designaram os 

responsáveis sucessores. 

 

2.6. Quanto ao ponto “f”. 

Haviam os seguintes titulares na 4ª SRPRF/MG, que atuaram como 

responsáveis no respectivo período informado, conforme consulta ao SIAPE: 
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Titular ***.356.266-** 01/01/2015 a 05/11/2015 

Titular ***.394.163-** 11/11/2015 a 31/12/2015 

 
 

No período de 06/11/2015 a 10/11/2015, não houve cadastramento de 

responsável no rol da 4ª SRPRF/MG, haja vista inconsistências ocorridas no trâmite 

burocrático que acarretaram por atrasar a publicação dos atos oficiais que designaram 

os responsáveis sucessores. 

 

2.7. Quanto ao ponto “g”. 

Haviam os seguintes titulares na 11ª SPRF/PE, que atuaram como 

responsáveis nos respectivos períodos informados, conforme consulta ao SIAPE: 
 

 

Titular ***.318.394-** 01/01/2015 a 21/07/2015 

Titular ***.541.704-** 22/07/2015 a 31/12/2015 

 
 

2.8. Quanto ao ponto “h”. 

Haviam os seguintes titulares e substituto na 20ª SRPRF-SE, que 

atuaram como responsáveis nos respectivos períodos informados, conforme consulta 

ao SIAPE: 
 

Titular ***.734.628-** 
01/01/2015 a 11/01/2015; 
01/02/2015 a 26/04/2015 

Titular ***.309.625-** 
26/06/2015 a 05/07/2015, 
16/07/2015 a 31/12/2015 

Substituto ***.754.095-** 
12/01 a 31/01; 27/04 a 
25/06; 06/07 a 15/07/2015 

 

2.9. Quanto ao ponto “i”. 

Haviam os seguintes titular e substitutos no 2º DRPRF-TO, que atuaram 

como responsáveis nos respectivos períodos informados, conforme consulta ao SIAPE: 
 

 

  01/01/2015 a 19/01/2015; 
  25/01/2015 a 05/07/2015; 

Titular ***.948.040-** 07/07/2015 a 27/10/2015; 
  07/11/2015 a 26/12/2015; 
  28/12/2015 a 30/12/2015 

Substituto ***.195.851-** 20/01/2015 a 24/01/2015 

  06/07 a 06/07; 28/10 a 
Substituto ***.267.340-** 06/11; 27/12 a 27/12; 31/12 

  a 31/12 
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3. Indenizações pagas ao servidor titular do CPF/MF nº 

***.402.039-** a título de diárias no período de março/2014 a maio/2015 (Item 

2.1.1.2 dos Achados de Auditoria no 2016-00112). 

A partir de informações presentes no aludido Relatório preliminar, 

foram apontadas especificamente 02 (duas) constatações contidas nos Achados de 

Auditoria no 201600112 pertinentes ao servidor policial rodoviário federal inscrito sob 

o CPF nº ***.402.039-**, sendo 01 (uma) das constatações relativa ao pagamento de 

indenizações na forma de diárias, enquanto a outra refere-se ao pagamento de 

indenização a título de ajuda de custo. 

Com supedâneo nas causas geratrizes das assinaladas Constatações 

(“Autorização de PCD sem os requisitos necessários para o ato de concessão de 

diárias” e “Autorizar o pagamento com a finalidade de indenização de ajuda de custo, 

e recebimento de indenização”), a presente manifestação aduz possíveis soluções de 

consenso e argumentações fáticas e jurídicas destinados a sanar as inconsistências 

apontadas pelos averiguadores, em acatamento às práticas de gestão tanto mais probas 

quanto mais econômicas e legais. 

 

3.1. Contextualização. 

Antes de adentrarmos ao mérito das Constatações preliminares ora 

exploradas, resgataremos algumas circunstâncias postas à Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) ao longo dos exercícios de 2014 e 2015 que contribuíram para o deslinde de uma 

conjuntura institucional cercada por dificuldades que geraram prejuízos potenciais e 

efetivos à atuação institucional da PRF. 

Tais pressupostos externos, cujos efeitos vivenciamos diuturnamente na 

atual fase evolutiva da nossa Instituição, por vezes acometem a capacidade da PRF de 

gerar melhores resultados para a sociedade em virtude de inúmeros hiatos de recursos 

e de condições adequadas para a construção de entregas em termos de atuação policial 

e de qualidade na gestão. 

Nesse estrito sentido, é notório que sobretudo a insuficiente quantidade 

de recursos (principalmente humanos) à disposição da PRF tem impactado diretamente 

no atingimento dos resultados colimados a partir das disposições do Mapa Estratégico 

PRF 2013-2020. Não por outro motivo, a busca por melhorias na gestão tem sido 

permanente, nos seus aspectos qualitativo e quantitativo. 

Atualmente, dois dos principais problemas amargados pela PRF em 

termos de estoque de recursos humanos são a reposição do quadro de servidores 

(policiais e administrativos) e a insuficiente estrutura administrativa de que dispomos 

para organizar a nossa força gerencial. 

Quanto ao primeiro problema referido, é manifesta a necessidade de 

consolidação de políticas governamentais que importem em priorizar a reposição 

permanente do quadro de servidores policiais nas unidades operacionais e 

administrativas da PRF em todo o país. 

É que, sobretudo nas regiões mais afastadas e de difícil provimento 

como as áreas fronteiriças e as localidades dotadas de piores condições de vida para o 

policial, a lotação e fixação de servidores torna-se grandes desafios para a ação 

gerencial sob responsabilidade da Unidade Central de RH do Órgão (CGRH-PRF). 

Não por outro motivo o feedback dos usuários das rodovias sempre tem 

sido o de que a PRF produz muito com o pouco de que dispõe, nas condições mais 

adversas impostas pelo cotidiano da vida policial. Somos reconhecidos como um Órgão 

eficiente e eficaz, que entrega bons resultados a despeito das adversidades. 
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Por outro lado, o segundo problema mencionado aponta para o fato de 

que a PRF padece atualmente de um flagelo tão ou mais pernicioso que a insuficiência 

de servidores em seus quadros: a insuficiente estrutura administrativa disponível. Tal 

lacuna, ao tempo que impede o pleno desenvolvimento da gestão, gerando prejuízos 

nos indicadores de entrega do produto finalístico à sociedade pela PRF, dificulta 

mesmo a alavancagem das condições vigentes, eis que os gestores penam em conseguir 

resolver as demandas diárias de trabalho, que dirá das mais estratégicas, ligadas à 

estrutura e às condições de trabalho gerencial no Órgão. 

Nesse prumo, aduz-se que a quantidade de funções e cargos de chefia à 

disposição da gestão para promoção dos aspectos organizativos mais basilares 

encontra-se em condições de precarização tão graves que por vezes torna-se difícil 

dirigir com o mínimo de racionalidade administrativa a quantidade imensa de 

demandas operacionais e de gestão, que a PRF está submetida perenemente. Situação 

esta que se agravou nos últimos anos, em vista da multiplicação das demandas 

institucionais em contraposição ao escasseamento de recursos disponíveis, sobretudo 

os recursos humanos. 

De tal ordem é o reconhecimento do descompasso entre a 

amplitude/complexidade da missão da PRF em vista da insuficiente estrutura gerencial 

à disposição, que já no ano de 2006, o Tribunal de Contas da União proferiu, por meio 

do Acórdão nº 356, de maio de 2006, decisão cujo teor considerava a necessidade de 

aprimoramento da estrutura organizacional da PRF a fim de atender às demandas de 

gestão do Órgão. 

Apesar de tal expectativa, a tal reestruturação nunca se efetivou, 

deixando o assunto de ocupar a pauta governo por quase 8 anos, rompendo-se o silêncio 

em 2014, com a promulgação da Lei 13.027, de 24 de setembro de 2014, que veio a 

criar uma estrutura administrativa condizente com as atribuições e as missões da PRF. 

Nessa época, apesar da promulgação da Lei, a PRF foi surpreendida com o Decreto nº 

8319, de 24 de setembro de 2014, que apenas adaptava a então estrutura vigente da 

PRF, porém lançava para o ano de 2015 a adequação com a nova estrutura, conforme 

art. 6º do antedito Decreto. 

Vale ressaltar que constantes tratativas foram realizadas desde então 

com o Ministério do Planejamento, sendo sinalizado a implementação da nova 

estrutura em janeiro de 2015. Ocorre que a situação foi sendo prorrogada para meses 

posteriores, em face da conjuntura política do país à época, o que trouxe seríssimas 

dificuldades à gestão, resultando inclusive no descumprimento dos dispositivos 

previstos no Decreto antedito, visto que, acabou que no decorrer do ano de 2015 não 

houve a efetivação da nova estrutura prevista. 

À época houve intenso trabalho da PRF e todos os prognósticos eram 

positivos no sentido da aprovação de uma nova configuração estrutural para os cargos 

e funções de chefia do Órgão. E foi exatamente nesse período de grande necessidade 

de readequação da força de trabalho gerencial que se intensificou a movimentação de 

servidores destinados a iniciar as adaptações necessárias à nova estrutura que se 

encaminhava para ser uma realidade institucional. 

As providências de remoção e designação na antiga estrutura 

responderam à necessidade gerencial de adequação da força de trabalho às demandas 

postas, sobretudo a fim de suprir a Sede Nacional em Brasília-DF com servidores 

preparados para ocupar os espaços gerenciais existentes, bem como aqueles prestes a 

surgir. 

Nesse contexto, muitos servidores permaneceram em situação 

precária/temporária por  alguns  meses,  pontualmente, na Sede da PRF em    Brasília, 
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contribuindo com as demandas apresentadas para a instituição neste contexto de 

mudanças. 

Foi nesse período que se deram as convocações do servidor CPF nº 

***.402.039-** para exercer atividades estratégicas na Sede da PRF, tais como: a 

elaboração do novo regimento interno da área de pessoal frente a nova estrutura 

administrativa que estava sendo deliberada junto ao Ministério da Justiça; participando 

do planejamento de normativas internas para acolhimento de novos servidores; 

participando do Projeto de Gestão da Informação; auxiliando na elaboração e 

planejamento do Plano Diretor de Gestão de Pessoas da PRF; participando do Projeto 

de Avaliação de Desempenho dos servidores da carreira da PRF. Além de contribuir 

como no encargo de chefe substituto da CGRH, posição ocupada sob ânimo transitório. 

Ocorre que o servidor atendeu, muito satisfatoriamente, às demandas a 

ele impostas, o que fez com que a Direção da PRF contasse com sua valiosa 

contribuição e experiência, concretizando projetos de extrema importância para o 

contexto vivido à época pela instituição. Tanto que a Direção da PRF entendeu por 

pertinente efetivar o exercício do servidor em Brasília, designando o mesmo para a 

função de titular de Coordenador-Geral de Recursos Humanos em 01/06/2015. 

Ao longo dos exercícios de 2014 e 2015, a preocupação com o 

atingimento dos objetivos estratégicos descritos no Mapa Estratégico do Órgão, 

levaram a Administração a iniciar providências para modulação do efetivo de gestão à 

demanda estrutural instalada em face da que surgiria com a reestruturação. 

Assim, em vista das sinalizações àquela altura incidentes sobre o 

processo de alavancagem da estrutura administrativa de gestão, tornou-se mandatória 

a inicialização de movimentações de servidores para ocupar posições, principalmente 

nos postos mais estratégicos, demandando, em casos excepcionais e pontuais, o 

exercício temporário, na modalidade de convocações, de servidores com perfis e 

experiências que pudessem contribuir à altura das demandas da instituição. 

Ante o insucesso na aprovação da medida de aprimoramento da 

estrutura organizacional da PRF e diante da consequente persistência de condições 

gerenciais suficientes, a mobilidade interna de servidores na PRF permaneceu sendo 

um dos grandes lapsos institucionais a serem solucionados com a melhoria da política 

de criação de postos de chefia, cuja efetivação resta como pressuposto externo que está, 

em grande medida, alhea ao âmbito decisório da PRF. 

Assim, o atual cenário da PRF, que amarga um quadro de servidores 

prejudicado em quase 30% do total previsto em Lei, a mobilidade de servidores gera 

crescentes embaraços à gestão, potencializando perturbações na equalização da força 

de trabalho do Órgão, precipitando, pelo alto volume de servidores em mobilidade 

(remoção/designação/nomeação) na estrutura do Órgão, a ocorrência de lapsos como 

os apontados nos Achados de Auditoria ora tratados, com geração de prejuízos ao 

atingimento dos resultados institucionais, conforme aponta o Relatório de Auditoria 

em sua versão preliminar ao considerar que, 

(…) Quanto aos resultados, destaca-se que, embora o Órgão tenha 

envidado esforços para incorporar os instrumentos de gestão do 

planejamento ora construídos nos diversos ambientes coorporativos 

da PRF, a mobilidade de servidores tem influenciado de forma 

comprometedora para a consolidação do plano. Tal fato, ao mesmo 

tempo em que conclama uma necessária afirmação e fortalecimento 

da construção do plano estratégico, faz com que periodicamente 

eventuais ajustes tenham que ser realizados, o que compromete de 

modo substancial a avaliação qualitativa dos resultados da 

implementação do Planejamento Estratégico (…). (pág. 8, Item 2.6). 
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O turn over de servidores no encargo de funções e cargos de chefia e 

assessoramento na PRF tem sido um dos grandes percalços para a gestão eficiente das 

demandas institucionais. O baixo valor das funções, imenso volume de atribuições dos 

chefes, a concentração de tarefas nas mãos de poucos gestores, conjuminados com o 

grau de exigência das funções gerenciais, afugentam a muitos das atividades de gestão 

do Órgão, gerando quase que um vazio de legado nas práticas administrativas 

necessárias ao mínimo funcionamento da estrutura gerencial disponível. 

Isto fica evidenciado, quanto a estrutura vigente da PRF, em que há um 

grande número de Funções Gratificadas, em contraposição à pequena quantidade de 

cargos de DAS ou Funções Comissionadas, quando comparado aos demais Órgãos que 

compõem a estrutura regimental do Ministério da Justiça e Cidadania. A realidade da 

estrutura administrativa da PRF, dotada de baixa pontuação de cargos e funções, acaba 

por atribuir a cargos de extrema relevância, a titularidade de DAS menores àqueles 

apontados em cargos correlatos em outras instituições ou quando sequer os tem 

atribuídos, o que vem realçar a acumulação de atividades estratégicas e relevantes para 

a instituição num cargo de menor expressividade financeira, em face da precária 

estrutura vigente. 

Esta situação, facilmente identificada, é um dos fatores que levaram a 

criação da nova estrutura, conforme a Lei 13.027/2014. Mas não basta o 

reconhecimento da necessidade de uma maior estrutura administrativa para PRF, faz- 

se necessário a real implementação e enquanto isto não sai do papel, a instituição vai 

sendo acometida de dificuldades adicionais no cumprimento de sua missão, 

permanecendo em uma situação de flagelo e de perplexidade. 

Associado aos aspectos da falta de estrutura, da reduzida força de 

trabalho e da complexidade da missão institucional, é válido destacar, a título de 

exemplo, ocorrido contemporaneamente à época do período auditado, fato de que a 

PRF teve a necessidade de designação de um servidor para acumular duas 

Coordenações, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos e, interinamente, a 

Coordenação de Inteligência. Tal situação vem robustecer ainda mais todas as 

dificuldades enfrentadas pelo Órgão, aumentando exponencialmente os prejuízos que 

acometem a PRF, por se tratar de funções estratégicas. 

Ao considerar-se a situação específica da adequação da estrutura de 

chefias na Sede da PRF em Brasília-DF, é relativamente mais crítica a baixa 

quantidade de posições e os baixos valores pagos aos seus ocupantes. Pouquíssimos 

servidores dispõem-se a sair das suas lotações originais para ocuparem-se em funções 

na Unidade Central, mesmo porque a vida pessoal pode inviabilizar-se em vista do alto 

volume de trabalho e das condições insuficientes em termos de contrapartidas prestadas 

pelo trabalho adicional a ser realizado. 

Diante de tal contexto, o binômio insuficiência de estrutura x alta 

mobilidade de servidores em funções/cargos de chefia tem sido uma lacuna constante 

na Instituição, limitando a produção de resultados, dificultando o desenvolvimento da 

memória administrativa e impossibilitando a geração de avanços em temas de grande 

relevância como a gestão de tarefas, o mapeamento eficaz de processos e a 

administração do clima organizacional e das boas práticas de liderança e motivação. 

Assim, temos que os Achados de Auditoria apontados pelos respeitosos 

auditores da CGU são decorrência direta de todas as insuficiências vivenciadas na PRF, 

e, mesmo ao partirem da Conclusão de Auditoria de que, “no que tange às despesas 

relativas a ajuda de custo e diárias, foram detectadas falhas que indicam apuração de 

responsabilidade e ressarcimento ao Erário”, são demonstrações práticas de que    as 
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condições de trabalho causam reais prejuízos à eficiência do Órgão na gestão dos seus 

recursos. E mais: tais Constatações de Auditoria, tendo recaído sobre situações não 

corriqueiras no cotidiano gerencial da PRF, revelam que as falhas são tanto maiores 

quanto mais amplas forem as lacunas gerenciais instaladas. 

A gestão responsável dos recursos públicos tem sido uma meta 

constantemente perseguida pela PRF, sobretudo em vista a consolidar-se como Órgão 

que busca entregar um serviço público de qualidade aos cidadãos, com respeito à ética 

e à governança públicas, de forma que a coincidência temporal dos períodos em que 

ocorreram os fatos apontados pelos Achados de Auditoria fica evidenciado que as 

mesmas decorreram de dificuldades contextuais já expostos e não da recalcitrância da 

UJ em cumprir e fazer cumprir normas aplicáveis à gestão responsável dos recursos 

públicos. 

 

3.2. Súmula dos fatos e cotejo jurídico. 

Com o objetivo de viabilizar melhor compreensão das questões 

abordadas nas Constatações, são a seguir apresentados argumentos pertinentes aos 

esclarecimentos necessários, relativos a cada uma das Constatações, estruturados em 

manifestações específicas produzidas sobre os Itens 2.1.1.2 e 2.1.1.3 do Relatório 

Preliminar de Auditoria. 

As argumentações abaixo apresentadas seguem no sentido de postular 

uma solução de composição consentâneo com os Achados de Auditoria, estando ciente 

a UJ de que visa atender, em última instância, às recomendações prolatadas pelo 

respeitoso Órgão de Controle Interno. 

 

3.3. Do apontamento do quantum a ser ressarcido. 

Preliminarmente, em que pese a discordância clara desta administração, 

no tocante à devolução de valores de diárias efetuados ao servidor, o que estamos 

tratando de forma exaustiva na presente peça, consideramos por oportuno fazermos 

algumas ponderações sobre o tema. 

O servidor CPF nº ***.402.039-**, componente dos quadros da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) no cargo de policial rodoviário federal, lotado na 7ª 

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal-PR, deslocou-se para 

Brasília-DF, convocado, a fim de desempenhar diversas ações designadas pela 

Direção-Geral, em especial na área de Gestão de Pessoas e contribuir no encargo de 

substituto da Coordenação-Geral de Recursos Humanos da PRF, código DAS 101.4, 

na sede Nacional do Órgão, no período de 13/03/2014 a 30/05/2015. 

Na condição de substituto, o servidor passou por um período em que sua 

aplicação foi mitigada quanto aos encargos integrais do posto de chefia assumido, eis 

que se considerou que o mesmo deveria passar por um período de adaptação para 

verificação de compatibilidade com as características da função em vista das 

atribuições descritas no art. 41 do Regimento Interno da PRF. 

Assim, desde a publicação da Portaria SE/MJ nº 225, de 10 de março de 

2014, que designou para o encargo de CGRH-Substituto, até a sua titularização no 

cargo de Coordenador-Geral de Recursos Humanos, que se deu por meio da Portaria 

MJ n. 512, de 28 de maio de 2015, publicada no DOU em 1º de junho de 2015, quando 

de fato passou a atuar sob o ânimo efetivo e permanente no cargo designado, o referido 

servidor auferiu, a título de diárias e passagens, o montante de R$ 125.881,88 (cento e 

vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito reais). 
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Em cognição primeira sobre os referidos pagamentos, levando em 

consideração o prisma conceitual discorrido pelos nobres membros da CGU quanto ao 

exercício, é de se ponderar a respeito do montante total arguido, posto que dentre as 

PCDP´s elencadas há aquelas relativas a viagens do servidor para localidade diversa da 

Sede Nacional em Brasília-DF, inclusive nos deslocamentos para Curitiba, donde de 

pronto já se deduziria o total de 117,5 diárias pagas, na ordem de R$ 25.573,55 (vinte 

e cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) do total 

identificado. 

Por outro lado, quanto aos valores pagos pelos deslocamentos aéreos, 

sob a quantia de R$ 35.889,18 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e 

dezoito centavos), comportam abatimento integral em confrontação com o montante 

total inicialmente calculado, visto que as despesas de deslocamentos foram realmente 

incorridas, tendo as respectivas viagens sido aprovadas no âmbito do SCDP quanto à 

prestação de contas, em análise perfunctória. 

Neste ponto, independente da interpretação concedida ao conceito 

aplicado ao exercício do servidor, denota-se inconteste falar em ressarcimento dos 

valores pagos pelos deslocamentos aéreos, visto que o servidor cumpriu a missão para 

o qual foi designado pela administração pública, percorrendo os trajetos descritos nas 

PCDs, tanto que todas as suas prestações de contas foram aprovadas. 

Desta feita, dos deslocamentos efetivamente ocorridos, considerando o 

enfoque conceitual preliminar da CGU, restaria dedutível a parcela referente às 

passagens aéreas compradas pela administração e utilizadas pelo servidor, resultando 

como valor final a ser devolvido ao Erário a importância de aproximadamente R$ 

64.419,15 (sessenta e quatro mil quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos). 

Assim, deduzidos os valores correspondentes às diárias pagas quando o 

servidor viajou para sede distinta de Brasília-DF, segundo avaliação preliminar, e 

considerando-se como regulares os valores gastos com deslocamento aéreos no período 

de maio/2014 a junho/2015, restaria o montante de aproximadamente R$ 64.419,15 a 

serem devolvidos pelo servidor a título de diárias. 

Entretanto, para além da sugestão de reavaliação quantos ao montante a 

ser devolvido ao erário (avaliação quantitativa), seguem abaixo argumentações 

destinadas a chamar atenção dos respeitosos auditores para as peculiaridades e 

singularidades do caso ora analisado, eis que o servidor, para além de considerações 

meramente formais aplicáveis à hipótese dos autos, teve suas diárias pagas em 

observância às normas regentes no âmbito do SIPEC. 

 

3.4. Avaliação qualitativa das diárias pagas. 

Conforme já mencionamos, esta UJ vem no sentido de elencar os 

argumentos singulares e complementar aqueles já apresentados, como meio de elucidar 

e dirimir as recomendações preliminares de auditoria do caso ora tratado. 

Assim, mencionamos, primariamente, que, em relação ao pagamento de 

diárias, a Auditoria de Controle Interno apontou no sentido de que: 

 

(…) Ocorre que o Decreto n° 5.992/2006, em seu artigo 1º dispõe que: 

'O servidor civil da administração federal direta, autárquica e 

fundacional que se deslocar a serviço, da localidade onde tem 

exercício para outro ponto do território nacional, ou para o exterior, 

fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto.' 

(grifamos).  E,  o  servidor  recebeu  diárias  a  partir  da  cidade  de 
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Curitiba, quando não deveria receber diárias, pois se encontrava na 

cidade de Brasília, localidade onde o servidor se encontrava em 

exercício, conforme registro em sistema próprio de pessoal (SIAPE). 

 
 

O apontamento basilar do Órgão de Auditoria para fundamentar a 

Constatação de irregularidades no mencionado pagamento assenta-se, conforme 

aduzido no Ofício n° 303/2016/DG, de 02/06/2016, na fixação de que o exercício 

registrado no SIAPE seria o exercício real do servidor, sem levar em consideração as 

condições reais de permanência do servidor em Brasília-DF durante o período em que 

figurou apenas como substituto da Pasta, atuando de forma episódica e em apoio ao 

titular. 

Para reforçar sua posição, o Relatório dispõe que 

 

Vejamos, esta Coordenação Geral já se posicionou de forma 

contrária, em caso análogo, em outra situação apontada no item 

1.1.1.1 do Relatório de Auditoria 201500024, o qual tratava de 

pagamento indevido de diárias a servidor público federal; sendo 

recomendado, à época: 

(...) 

Recomendação 1: Promover a apuração dos valores pagos 

indevidamente para fins de ressarcimento. 

(...) 

Recomendação 2: Promover a revisão das diárias concedidas ao 

servidor, a partir de 05/05/2014. cuja cidade de origem seja 

Marília/SP, quando o correto seria a origem, a cidade de São 

Paulo/SP pelo fato de seu efetivo exercício laboral. 

(...) 

Recomendação 3: Estender a revisão das diárias no âmbito da 6a 

SRPRF. bem como para todas as unidade jurisdicionadas ao 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal, para evitar fatos 

análogos (…). 

 
 

Contudo, em análise percuciente do contido no “Relatório de Auditoria 

nº 201500024 - Diárias - Marília/SP”, no qual se analisa a legalidade dos pagamentos 

no caso de Marília-SP, há manifestação do Ministério Público Federal no sentido de 

arquivar o feito em vista da inexistência de justa causa para continuidade do 

apuratório. Senão, vejamos: 

 

(...)Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de representação 

anônima noticiando eventual prática de ato de improbidade 

administrativa pelo Policial Rodoviário Federal CPF   ***.644.898- 

**, em decorrência do suposto recebimento indevido de diárias de 

viagem (fls. 03/07). Narra o representante que o referido PRF foi 

designado, em 02/05/2014, para assumir a função de Corregedor 

Regional Interino da 6ª Superintendência Regional da Polícia 

Rodoviária Federal – São Paulo (fls. 08). Na ocasião, o PRF 

encontrava-se lotado na 10ª Delegacia de Marília – PRF, motivo pelo 

qual passou a receber diárias por conta do exercício interino 

(provisório) em São Paulo/SP. Todavia, posteriormente, L. H. passou 

a ser lotado na 6ª Superintendência Regional, sem, contudo, deixar de 

receber as diárias, as quais    continuaram sendo 
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indevidamente pagas, apesar de o policial rodoviário ter passado a 

exercer sua atividade interina no mesmo local de lotação (fls. 09/10) 

(...)Após, vieram aos autos manifestação do Ministério da Justiça – 6ª 

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, 

informando,    fundamentalmente,    que:    a)    o    investigado  CPF 

***.644.898-** não foi lotado na sede da 6ª Superintendência 

Regional do Município de São Paulo, já que inexiste processo de 

remoção para tanto; b) a lotação do referido servidor é a UORG da 

10ª Delegacia PRF no Município de Marília, estando o investigado 

apenas no exercício de suas atividades laborais na cidade de São 

Paulo, exercendo temporariamente as atividades de Corregedor 

Regional Interino; aumento de despesa com pessoal, foi solicitada a 

nomeação em caráter interino do servidor CPF ***.644.898-**, 

mudando-se apenas o exercício das atividades do servidor, 

temporariamente até que seja conclusa a implantação da nova 

estrutura. d) faz jus às diárias o investigado, com fundamento no art. 

58 da Lei 8112/92, totalizando os valores pagos a título de diárias de 

viagem ao servidor R$40.849,95 (quarenta mil, oitocentos e quarenta 

e nove reais e noventa e cinco centavos), durante todo o exercício de 

2014, o que totalizavam pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

mensais (…) .(grifo nosso) 

Ao final do apuratório, o Ministério Público Federal considerou que a 

prática fora regular diante das necessidades do implemento de condições favoráveis à 

reestruturação que se aproximava. Senão, vejamos: 

 

(...)Depreende-se dos autos que se trata de afastamento temporário 

da sede onde o investigado se encontrado lotado (10ª Delegacia da 

PRF em Marília), em razão de reestruturação da Polícia Rodoviária 

Federal e implementação de nova estrutura ligada às Corregedorias 

Regionais, em face da limitação de despesas com pessoal. Portanto, 

inexistem irregularidades no tocante à concessão das diárias, 

estando preenchidos os requisitos previstos no art. 58 da Lei nº 

8.112/90. No mais, na esteira dos fatos narrados, inexistem 

elementos ou indícios mínimos que apontem a eventual prática de 

crime. Dessa forma, não havendo providências a serem tomadas por 

parte deste Ministério Público Federal, PROMOVO O 

ARQUIVAMENTO destes autos, submetendo a decisão a exame e 

deliberação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, nos termos do art. 40 e do art. 62, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 75/93 e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, c.c. art. 

10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público e art. 17, caput, da Resolução nº 87, 

de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal (...). (grifo nosso) 

 
 

Assim, temos que, em análise peremptória do contido nos autos do 

mencionado “Processo de Marília”, dos atos administrativos praticados não emerge 

irregularidade manifesta no tocante à concessão das diárias, estando, ao menos a priori, 

preenchidos os requisitos previstos no art. 58 da Lei 8112/90, bem como as normas 

aplicáveis aos Órgãos componentes do SIPEC. 

Em que pesem as escorreitas argumentações introduzidas no Relatório 

Preliminar apresentado, e a par das possíveis reavaliações dos valores levantados a 

título de pagamento de diárias irregularidades no Subitem anterior, é o presente para 

reputar que o pagamento de diárias em  caso  análogo (Marília-SP) foi    considerado 
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regular pelo próprio Órgão de controle da atividade policial, motivo pelo qual 

perscrutamos a respeito da real possibilidade de que estejamos, na discussão sobre 

“exercício”, diante de um conceito jurídico indeterminado, considerando 

especificamente a singularidade do caso sob exame, no qual o servidor permaneceu 

precarizado em suas condições de vida funcional, aguardando a resolução definitiva 

pela gestão superior. 

Há que se considerar que todo tipo de convocação implica na prática de 

um “duplo” exercício, pois, nesse caso o servidor encontra-se em atividade (exercício 

provisório) em localidade distinta de seu local de lotação, que também é seu local de 

exercício permanente. 

Por óbvio, sabe-se da independência das instâncias, bem como a 

autonomia dos Órgãos de Controle para proporem adequações aos seus jurisdicionados. 

Contudo, em se considerando a boa-fé desta Administração no provimento de recursos 

humanos às demandas gerenciais do Órgão, bem como as tomando em conta as 

contradições na definição do que se deve considerar como esteio paramétrico para 

pagamento de diárias, mormente quanto ao “exercício” considerado apenas quanto ao 

registro procedimental realizado no SIAPE, é de levantar as particularidades que 

induzem a legalidade e economicidade dos atos de pagamento tanto de diárias como de 

ajuda de custo (esta com a remoção do servidor) ao servidor CPF nº ***.402.039-** 

no período em que mantida sua condição de substituto do Coordenador-Geral de 

Recursos Humanos. 

Por outro lado, é de se reforçar que, mesmo tendo o exercício 

modificado na base SIAPE, o que se deu somente para fins de operacionalização dos 

sistemas gestores da área de RH pelo servidor, conforme informado em documento 

anteriormente fornecido, o servidor não mudou seu domicílio com ânimo permanente 

para Brasília-DF com a sua designação para o cargo de substituto. 

Ao longo do período de convocação (2014-2015), enquanto não definida 

a titularização do cargo de CGRH, o servidor em momento algum demonstrou intenção 

de permanência em Brasília-DF, mormente se considerarmos as comprovações 

decorrentes do disposto na Orientação Normativa nº 03-SEGEP, de 15 de fevereiro de 

2013, que dispõe sobre as regras e procedimentos a serem adotados pelos Órgãos 

Setoriais e Seccionais do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - 

SIPEC para a concessão de ajuda de custo e de transporte. Corroborando com este 

raciocínio, a título de evidenciar a situação da PRF à época, cabe destacar a situação 

do outro servidor, de CPF ***.386.604-**, na condição de substituto, em que a 

designação para o cargo titular de CGO não foi efetivada, o que poderia também ter 

ocorrido com o servidor CPF nº ***.402.039-**. 

Assim, em face do ânimo de temporariedade, considerando que não 

havia nem mesmo expectativa de direito quanto a percepção de ajuda de custo, o 

servidor nem sequer se mobilizou para requerê-la no exercício de 2014, é de se 

ponderar a respeito de seu real ânimo em permanecer na localidade de forma 

permanente. 

Em harmonia com o disposto na mencionada Orientação Normativa, é 

de dispor que o ânimo de mudança de domicílio ocorre a partir do momento em que 

restar configurado que o servidor modificou o seu domicílio em caráter permanente, ou 

seja, sem animus de retornar, no curto prazo, à sua lotação original, ou prosseguir para 

exercício em nova sede. 

Assim é que, apenas como forma de apresentação de fundamentos de 

cunho normativo em que se baseou a UJ para permanecer pagando diárias ao servidor 

pelo  período  retromencionado,  destacamos  o  contido  na  NOTA  TÉCNICA     Nº 
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57/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (Anexo I), que trata da concessão de ajuda de 

custo ao servidor, mas que dispõe, ao longo de suas disposições, de responder aos 

seguintes temas propostos pelo Órgão consulente: 

 

(…) a) O servidor de outra sede, já instalado em domicílio em que 

vier a ser designado para exercer função de confiança fará jus à ajuda 

de custo? 

b) As diárias recebidas, quando convocado por período relativamente 

longo, e que teria financiado a instalação do servidor e de seus 

dependentes, bem como os gastos com transporte, não supririam a 

finalidade da ajuda de custo? 

c) O transporte do mobiliário e as passagens que compõem a ajuda 

de custo são direitos renunciáveis? Em caso positivo, tal renúncia 

deve constar de um termo/ato específico? 

d) A administração pode condicionar o pagamento da ajuda de custo 

à comprovação de despesas havidas com a instalação do servidor e 

de seus dependentes na nova sede? 

e) Como poderia ser comprovada a instalação do servidor em caráter 

permanente na nova sede? Poderia ser exigido comprovante de 

endereço residencial, por exemplo, contrato de locação de imóvel, 

contas de água, luz e telefone em nome do servidor ou de qualquer 

outro meio capaz de imprimir convicção de que o servidor 

efetivamente se instalou na nova sede? 

f) Em relação aos dependentes, particularmente, aos filhos em idade 

escolar, poderia ser exigida a comprovação de matrícula em 

estabelecimento de ensino na nova sede? 

g) A apresentação de cartão de embarque do servidor e de seus 

dependentes é suficiente para se concluir pela exigência de viagem, 

mudança e instalação em caráter permanente do servidor e de seus 

dependentes na nova sede, e, consequentemente, pelo pagamento da 

ajuda de custo? 

h) O fato de o servidor estar desenvolvendo suas atividades na nova 

sede, por si só, é bastante para a administração concluir pela 

mudança de seu domicílio e de seus dependentes, em caráter 

permanente, logo, pela existência de despesas de instalação e, 

consequentemente, pelo pagamento da ajuda de custo? (...). 

 
 

As respostas ofertadas pela SEGEP, como poderá ser consultado no 

inteiro da Nota Técnica, demonstram que há lastro para o pagamento de diárias 

enquanto o servidor não houver se instalado de forma permanente na unidade de 

destino, de forma que 

 

(…) Diárias e ajuda de custo são indenizações devidos ao servidor, 

mas com finalidades distintas. As diárias são concedidas quando o 

servidor, por interesse da Administração Pública, se desloca da sua 

sede para prestar serviço em outra localidade, em caráter 

temporário, e, nos moldes da legislação vigente, não foi fixado um 

limite máximo quanto ao número de diárias que podem ser concedidas 

a um servidor (...) 

Por outro lado, a ajuda de custo é concedida para custear as despesas 

de instalação do servidor que muda seu domicílio em caráter 

permanente, por interesse da Administração Pública, para nova sede. 
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Assim, o servidor poderá requerer a concessão da ajuda de custo nas 

seguintes hipóteses, desde que haja mudança de domicílio: 

redistribuição; remoção ex-officio; nomeação para cargo em 

comissão ou função de confiança; exoneração ex-officio de cargo em 

comissão ou função de confiança cuja nomeação tenha exigido seu 

deslocamento inicial, ainda que o novo deslocamento seja para 

localidade diversa da de origem (...). 

 

Desse modo, ao apontar que a percepção dos valores pagos a título de 

diárias com a finalidade de manutenção temporária do servidor durante seus períodos 

de estada em Brasília-DF para o exercício da função de substituto de Coordenador- 

Geral de Operações constitui uma infringência à legislação, a Auditoria considera 

somente parte dos argumentos existentes sobre o tema, principalmente considerando a 

fonte primária para os Órgãos componentes do SIPEC, que são as orientações 

emanadas da SEGEPE e registradas no CONLEGIS. 

Assim, com todas as vênias, há possibilidade jurídica de que se 

considere que o servidor tenha modificado apenas formalmente seu local de exercício, 

conforme ocorreu com o servidor CPF nº ***.402.039-** nos registro do SIAPE, para 

a capital federal, o que, de plano, não seria condição impeditiva para o recebimento de 

diárias pelo servidor, eis que não houve manifestação do servidor quanto à sua intenção 

de permanecer na lotação de destino de forma permanente, o que de fato não ocorreu, 

o que resta comprovado com a mera constatação de que somente houve pedido de ajuda 

de custo no exercício de 2015, assim como requerimento do transporte mobiliário a 

partir da designação para titular do cargo de CGRH. 

Assim, a consideração de que o servidor não faz jus ao pagamento de 

diárias merece ponderações, em vista de que o servidor deslocado de sua sede original 

faz jus a diárias ou ajuda de custo, alternativamente – e esta UJ concedeu diárias apenas 

até quando o servidor protocolou requerimento de ajuda de custo, mediante a 

consolidação de sua permanência definitiva na Sede em Brasília-DF para o exercício 

da titularidade da CGRH/PRF. 

A adequação do Sistema (SIAPE) indicando uma lotação distinta da 

originária para o servidor é uma questão meramente procedimental, como já aduzido, 

para que este consiga desempenhar normalmente suas atividades laborais que 

ensejaram a sua convocação. Nesse sentido, o conceito de exercício no Regime Jurídico 

dos servidores públicos da União é o seguinte: 

 

Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo 

público ou da função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97). 

 
 

A partir do texto legal, temos que o servidor convocado para exercer as 

atribuições de seu cargo em ponto do território nacional diverso de sua lotação atual, 

insere-se em situação de fato na qual, mesmo permanecendo vinculado à sua lotação 

de origem, passa a exercer suas atividades laborais no local para qual foi convocado, 

sob interesse da Administração, ainda que formalmente permanecendo, repise-se, 

vinculado o seu exercício permanente à sua lotação de origem. 

Por outro lado, o fato de o servidor estar em “exercício temporário” em 

outra unidade não afasta a possibilidade de pagamento de diária, eis que tal mudança é 

apenas para o fim do atendimento de necessidades administrativas ou operacionais 

reclamadas pelas demandas do serviço a serem desenvolvidos pelo servidor convocado 
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ou nomeado na condição de substituto, facilitando o seu acesso e execução dos 

sistemas. 

Considerando as formalidades exigidas para remoção do servidor 

mediante um ato de autoridade competente para fazê-lo, qualquer mudança de lotação 

do servidor, ressalvadas as situações das designações de titulares de cargos, infere um 

processo de remoção nos moldes do artigo 36 da Lei nº 8.112/90. 

 

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, 

no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

 

Disso decorre que, não ocorrendo a remoção do servidor, e inexistindo, 

da mesma forma, processo de remoção do mesmo, permanece o seu vínculo com a sede 

de exercício, não podendo se afastar, na hipótese, o caráter transitório ou eventual da 

convocação ou da nomeação na condição de substituto pela simples mudança de 

exercício do servidor no SIAPE. 

Temos que a atuação do servidor ao longo dos períodos apontados no 

Relatório do Órgão de Controle ocorreu nas hipóteses de impedimento previstas em 

lei, guardando observância ao prescrito pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 9.654/1998 (Lei da 

Carreira de PRF): 

 

Compete aos servidores na Classe Especial da carreira de policial 

rodoviário federal atividades de natureza policial e administrativa, 

envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, 

controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e 

direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem 

como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e 

corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das 

atribuições da Primeira Classe. 

 
 

Como encontra-se na última classe-padrão do percurso funcional, ao 

servidor é permitido o exercício, dentre outras, de atividades de coordenação e 

planejamento, bem como de controle nas áreas policial e administrativa. Em vista da 

sua experiência no cargo, portanto, foi visto pela Administração Central como forte 

candidato a exercer o encargo de substituto de Coordenador-Geral de Recursos 

Humanos. 

Durante boa parte do tempo em que permaneceu percebendo diárias, 

foram atribuídas ao servidor tarefas pertinentes à elaboração e execução de projetos de 

grande relevância para as atividades de gestão ligadas à área, inclusive as que exigiam 

a operação do Sistema SIAPE, fato que obrigou a administração a modificar o exercício 

do designado no ambiente do referido sistema, em vista de necessidades de natureza 

operacional ligadas ao seu funcionamento. 

Somente com a modificação do perfil de exercício do servidor no SIAPE 

ele pode iniciar a sua atuação no exercício da função de coordenador-geral substituto 

de forma plena, apesar de, em verdade, ainda permanecer, àquela altura, ligado à sua 

Unidade Regional de origem. 

Ademais, ressaltamos que tão fática é a INEXISTÊNCIA DE 

REMOÇÃO DE OFÍCIO no que se refere ao caso trazido à baila que NÃO houve o 

dispêndio de receita afetada ao referido servidor com a função de indenizá-lo com 
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Ajuda de Custo, Transporte de Mobiliário e Pagamento de Passagens dele e de seus 

dependentes funcionais, conforme artigos 53 a 57 da Lei nº 8.112/90. 

Por fim, a respeito do pagamento de diárias ao servidor no contexto ora 

traçado, trazemos à luz o disposto na NOTA INFORMATIVA Nº 

247/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, na qual a concessão de diárias liga-se ao fato 

gerador de pernoite do servidor: 

(…) 8. A concessão de diárias no âmbito do serviço público federal 

tem por escopo cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e 

locomoção urbana dos servidores que, a serviço, se afastam da sede 

em caráter eventual ou transitório, em decorrência da necessidade do 

serviço ou para participar de evento de interesse da Administração 

Pública, para outro ponto do território nacional ou exterior (...). 

 

Assim, em cotejo com o dispositivo supra, percebe-se que o fato gerador 

do direito à percepção da diária em sua integralidade é o pernoite fora da sede do órgão, 

sendo devida pela metade quando tal situação não ocorrer, desde que atenda as 

situações elencadas no art. 2º do referido Decreto. Não pagar diárias ao servidor que 

atuou regularmente fora da sua sede implica em possível enriquecimento ilícito da 

Administração, eis que o servidor, na condição de deslocado da sua sede original, 

certamente realizou dispêndios com hospedagem e outras decorrentes de seu 

deslocamento. 

Agora, caso seja considerada em sua estrita formalidade o exercício do 

servidor no SIAPE, sem se levar em conta a sua permanência precária em Brasília-DF, 

como poderão ser considerados os dispêndios suportados pelo servidor? Correrão à sua 

própria conta, mesmo tendo estado ele apenas temporariamente convocado para atuar 

em nova sede? 

Ainda a respeito do deslocamento de servidor a serviço e a decorrente 

percepção de diárias, cabe-nos colacionar o que dispõe o item 7 da NOTA TÉCNICA 

Nº 337/2011/DENOP/SRH/MP, de 11 de agosto de 2011, no sentido de que 

 

(...)7. Importa realçar que a concessão de diárias requer a existência 

da motivação para o deslocamento do servidor, assim como o nexo 

entre as atribuições regulamentares e as atividades realizadas 

quando da viagem. 

12. Isto posto, o pagamento das diárias está condicionado ao 

deslocamento do servidor de sua sede, quando no desempenho de 

atividades inerentes ao cargo efetivo ocupado ou decorrente do 

exercício das atribuições da função pública, para prestar serviço em 

outra localidade, em caráter temporário. 

13. Relativamente ao quantitativo de diárias e o tempo cujo servidor 

pode ficar ausente, tanto a lei como o regulamento não apontam para 

restrições, contudo, em seu art. 5º o Decreto nº 5.992, de 2006, 

disciplina que, na situação de afastamento por período superior a 15 

(quinze) dias, o pagamento não se dará de forma antecipada e, ainda, 

é taxativo de impedimento quando o servidor fixe residência de forma 

permanente(...). 

 
 

Ante todo o exposto, é de se considerar o conflito existente na aplicação 

do termo “exercício” ao presente contexto considerando apenas a interpretação 

(também possível) de que o SIAPE indique a real situação do exercício do servidor. A 

designação para exercer cargo de confiança ou função de chefia pode carregar em    si 
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características tais que o exercício seja precarizado pela não manifestação do servidor 

quanto ao seu animus de permanência na sede de destino. 

Assim, são esses argumentos destinados a ampliar o debate a respeito 

da situação específica em sua facticidade a fim de que, ao fim, não haja prejuízos ao 

erário na mesma medida em que não se constitui a Administração em situação de 

enriquecimento ilícito diante de uma possível recomendação para que o servidor 

ressarça ao erário, mesmo tendo realizado gastos com a sua manutenção na sede de 

destino pelo período reclamado. 

Mais uma vez externamos que os argumentos aqui expostos servem à 

tentativa de que seja encontrada solução conjunta para as pendências apontadas, tanto 

em termos de valores quanto em termos de efetiva aplicabilidade do direito aos fatos 

da forma estrita apontada na auditoria. 

 

4. Indenizações pagas ao servidor titular do CPF/MF nº 

***.402.039-** a título de ajuda de custo em junho/2015 (Item 2.1.2.2 dos Achados 

de Auditoria no 201600112). 

A respeito do pagamento de ajuda de custo efetuada ao servidor CPF nº 

***.402.039-**, por um lado, no relatório preliminar em seu item “2.1.2.2 

Constatação”, os auditores entendem que, em tese a remoção do servidor ocorreu em 

momento pretérito e não na data de 01/06/2015, incorrendo na interpretação de 

exercício permanente do servidor na sede em Brasília desde a data de 10/03/2014, 

consorciada a argumentos de que o servidor não comprovou pelos meios adequados o 

seu deslocamento, nem acostou aos autos a documentação regular que possibilitasse a 

percepção de indenização de ajuda de custo. 

Por outro lado, o relatório preliminar, ao versar sobre as questões 

envolvendo o pagamento de diárias, destacou o fato de que o servidor não faria jus a 

percepção de diárias, porém faria jus a percepção de pagamento de ajuda de custo, 

ajustada ao exercício de 2014, de modo a torná-la adequada à formalização do ato 

designatório do servidor para exercer o encargo de chefe substituto da CGRH/PRF. 

Nessa senda, observamos que, caso não haja reponderação do Órgão de 

Controle quanto à situação de exercício do servidor que veio a ocorrer somente com a 

sua titularização no ano de 2015, a ajuda de custo restaria adequada nos termos 

esposados. 

Até porque, caso o Relatório Final repute como impassível de 

modificação o entendimento ora levantado a respeito do “exercício no SIAPE” ter sido 

modificado para Brasília-DF apenas para efeitos procedimentais, houve apontamento 

trazido pelo Órgão de Controle, cuja leitura seria no sentido de que a ajuda de custo 

poderia ser trasladada no tempo, sendo apropriada à competência do mês em que 

ocorreu a designação do servidor para o encargo de chefe substituto da CGRH. 

A par das considerações meramente formais sobre o pagamento de ajuda 

de custo ao servidor, releva esclarecer que só houve modificação permanente de 

domicílio e residência do servidor, com a geração de custos de transporte e mudança 

dos dependentes do servidor, no exercício de 2015, situação configurada com a 

assinatura de contrato de locação pelo servidor, em conjunto com sua cônjuge, somente 

a partir de quando se pode considerar um animus de permanência do servidor em 

relação à sua lotação de destino (Brasília-DF). 

Importa considerar, nesse plano, o disposto na NOTA INFORMATIVA 

Nº 222 /2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, assim como o que fixa a NOTA 

INFORMATIVA Nº 335/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP , no sentido de que: 
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(...)2. No que se refere à concessão da ajuda de custo, deverá ser 

observado: a) se o servidor, no interesse da Administração, passou a 

ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter 

permanente; b) se ocorreu uma das seguintes hipóteses, com mudança 

de domicílio: redistribuição; remoção ex-officio; nomeação para 

cargo em comissão ou função de confiança; exoneração ex-officio de 

cargo em comissão ou função de confiança cuja nomeação tenha 

exigido seu deslocamento inicial, ainda que o novo deslocamento seja 

para localidade diversa da de origem; e requisição. 

3. Assim, preenchidos os pressupostos fáticos descritos nos 

dispositivos que regem a matéria, o servidor fará jus à percepção da 

indenização da ajuda de custo, desde que a alteração de exercício do 

servidor para nova sede seja feita no interesse do serviço (leia-se: no 

interesse da Administração Pública) e que esta alteração implique 

mudança permanente de domicílio do servidor. 

4. Deve-se, ainda, ressaltar que é de competência da área de recursos 

humanos dos órgãos e entidades integrantes do SIPEC, verificar, caso 

a caso, se o servidor atende às regras vigentes para a concessão da 

ajuda de custo, inclusive no que se refere à documentação necessária 

à comprovação de instalação do servidor em caráter permanente na 

nova sede. 

(…) 

13. Preliminarmente, convém esclarecer que a ajuda de custo 

constitui uma das espécies de indenização devidas ao servidor 

público, e se caracteriza, portanto, em uma vantagem pecuniária 

decorrente de um fato específico, que gerou um pagamento 

esporádico e ocasional. 

14. Conforme o disposto no caput do art. 53 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, a ajuda de custo destina-se a compensar as 

despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, 

passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em 

caráter permanente. 

(…) 

17. Do exposto, verifica-se que a ajuda poderá ser concedida ao 

servidor, desde que haja alteração de exercício do servidor para nova 

sede, no interesse da Administração, e implique mudança permanente 

de domicílio do servidor. Assim, a referida indenização tem por 

escopo custear as despesas de instalação do servidor, quando 

decorrente da referida situação. 

18. Frise-se que esta Secretaria de Gestão Pública publicou a 

Orientação Normativa nº 3, de 15 de fevereiro de 2013, que dispõe 

sobre as regras e procedimentos a serem adotados pelos Órgãos 

Setoriais e Seccionais do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Pública Federal - SIPEC para a concessão de ajuda de custo e de 

transporte. 

19. É pertinente colacionar o que dispõe o art. 2º da referida 

Orientação Normativa: 

(...) 

Art. 2º - A ajuda de custo será concedida ao servidor público regido 

pela Lei nº 8.112, de 1990, que, no interesse da administração, 

passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em 

caráter permanente, de modo a compensar as despesas de 

instalação. 
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§ 1º - O servidor somente poderá requerer a concessão da ajuda de 

custo nas seguintes hipóteses, desde que haja mudança de domicílio: 

I - redistribuição; 

II - remoção ex-officio; 

III - nomeação para cargo em comissão ou função de confiança; 

IV - exoneração ex-officio de cargo em comissão ou função de 

confiança cuja nomeação tenha exigido o seu deslocamento inicial, 

ainda que o novo deslocamento seja para localidade distinta da de 

origem; e 

V – requisição (...). 

 
 

E, ainda, o servidor não incide em nenhuma das vedações contidas   no 

§4º da mesma Nota: 

 

§ 4º - A ajuda de custo não será concedida ao servidor: 

I - que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato 

eletivo; 

II - nomeado para cargo efetivo; 

III - removido a pedido, a critério da administração ou 

independentemente do interesse da administração (art. 36, parágrafo 

único, incisos II e III, da Lei nº 8.112, de 1990); 

IV - exonerado a pedido; e 

V - demitido ou destituído do cargo em comissão ou função de 

confiança. 

(…) 

20. Diante disto, depreende que, para a concessão da ajuda de custo, 

deverá ser observado: a) se o servidor, no interesse da 

Administração, passou a ter exercício em nova sede, com mudança 

de domicílio, em caráter permanente, b) se ocorreu uma das 

seguintes hipóteses, com mudança de domicílio: redistribuição; 

remoção ex-officio; nomeação para cargo em comissão ou função de 

confiança; exoneração ex-officio de cargo em comissão ou função de 

confiança cuja nomeação tenha exigido seu deslocamento inicial, 

ainda que o novo deslocamento seja para localidade diversa da de 

origem; e requisição(…) 

21. Assim, preenchidos os pressupostos fáticos descritos nos 

dispositivos que regem a matéria, o servidor fará jus à percepção da 

indenização da ajuda de custo, desde que a alteração de exercício do 

servidor para nova sede seja feita no interesse do serviço (leia-se: no 

interesse da Administração Pública) e que esta alteração implique 

mudança permanente de domicílio do servidor. 

 
 

A título de complementar as informações prestadas, por meio do Ofício 

nº 303/2016/DG/PRF, de 02 de junho de 2016, em que pese as recomendações 

apontadas pela auditoria, acosta-se ao presente os documentos referentes ao transporte 

de mobiliário e bagagem do servidor, sob nº 08650.002.221/2015-64, que vem 

demonstrar mudança permanente de domicílio do servidor para nova sede em Brasília, 

após a designação para o cargo de titular da Coordenação-Geral de Recursos Humanos. 

Ao consultar os autos do transporte mobiliário, verifica-se que o 

requerimento do servidor (fl. 02) data de 01/06/2015; que a instrução processual 
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colimou em decisão administrativa do CGRH-Substituto que deferiu o pedido na data 

de 10/07/2015 (fl. 17); que o pregão eletrônico para contratação da empresa que 

efetuaria a mudança ocorreu em 16/07/2015 (fls. 20 e 21); nota da empresa 

transportadora com data de recebimento em 03/08/2015 (fls. 22 e 23). 

A mera situação de eventuais e pontuais estadias temporárias de seus 

dependentes em Brasília decorreram de caso de força maior que envolveram questões 

relacionadas à saúde física e emocional de seus familiares, em especial de sua filha. 

No tocante ao valor efetuado a título de ajuda de custo ao servidor 

Antonio Paim, por meio da Ordem bancária 2015OB80367, cumpre informar que o 

cálculo que embasa a elaboração da planilha encontra amparo na legislação vigente. 

Senão vejamos: 

A Lei nº 8.112/90, em seu art. 54, dispõe: 

 

Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do 

servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder 

a importância correspondente a 3 (três) meses. 

 
 

A Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 03, de 15/02/2013: 

 

Art. 13 - O valor da ajuda de custo corresponderá: 

I - a uma remuneração, caso o servidor não possua dependentes ou 

possua somente um dependente; 

II - a duas remunerações, caso o servidor possua dois dependentes; e 

III - a três remunerações, caso o servidor possua três ou mais 

dependentes. 

 
 

A Lei nº 11.526/2007 estabelece em seu art. 2°: 

 
Art. 2o O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar ou o empregado 

permanente de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos 

Municípios ou do Distrito Federal investido nos cargos a que se refere 

o art. 1º desta Lei poderá optar por uma das remunerações a seguir 

discriminadas: 

I - a remuneração do cargo em comissão, acrescida dos anuênios; 

II - a diferença entre a remuneração do cargo em comissão e a 

remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação, ou do 

emprego; ou 

III - a remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação, ou do 

emprego, acrescida do percentual de 60% (sessenta por cento) do 

respectivo cargo em comissão. (grifo nosso) 

 
 

O Decreto nº 4.004/2001 traz em seu art. 2º: 

 

Art. 2º O valor da ajuda de custo de que trata o inciso I do art. 1º será 

calculado com base na remuneração de origem, percebida pelo 

servidor no mês em que ocorrer o deslocamento para a nova sede. 
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§ 1º É facultado ao servidor requisitado para o exercício dos cargos 

em comissão de que trata o § 1º do art. 1º optar pela ajuda de custo 

em valor equivalente à remuneração integral do respectivo cargo. 

 
 

A partir da interpretação das normas que versam sobre o conceito de 

remuneração e dos valores da indenização de ajuda de custo, traz a baila que a 

remuneração a ser considerada como base de cálculo para concessão do valor da 

parcela de ajuda de custo estaria incluída o subsídio acrescido da parcela referente ao 

DAS ocupado pelo servidor. 

Tanto que a Instrução Normativa nº 07, de 29 de fevereiro de 2012, 

editada pela Direção-Geral da PRF, segue neste sentido, ao estabelecer em seu art. 13 

que: 

 

Art. 13. O valor da ajuda de custo será calculado com base na 

remuneração de origem, percebida pelo servidor no mês em que 

ocorrer o deslocamento para a nova sede. 

§ 1º Para efeitos desta Instrução Normativa, adota-se o conceito de 

remuneração do inciso III, art. 1º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro 

de 1994. 

§ 2º A ajuda de custo corresponderá a uma remuneração, caso o 

servidor possua um dependente, a duas remunerações caso o servidor 

possua dois dependentes e a três remunerações caso o servidor 

possua três ou mais dependentes. 

§ 3º O servidor, deslocado de sua sede com o objetivo de exercer 

cargo em comissão, tem direito de perceber ajuda de custo, cujo 

valor deverá ser calculado com base na remuneração acrescida da 

parcela relativa à opção de DAS do cargo em comissão para o qual 

tiver sido nomeado. (grifo nosso) 

 
 

Desta feita, aguarda-se que as informações e os documentos 

complementares acostados colimem ao entendimento pela regularidade dos 

pagamentos executados ao servidor em tela. 

 

5. Pagamentos indevidos efetuados ao servidor, CPF   ***.386.604- 

**, a título de indenizações, no período de maio/2014 a maio/2015 (Item 2.1.1.3 

dos Achados de Auditoria no 201600112). 

 

5.1. Da situação Fática 

O servidor pertencente aos quadros da Polícia Rodoviária Federal 

(PRF), o sr. CPF/MF nº ***.402.039-**, com lotação no Núcleo de Apoio Técnico na 

Superintendência Regional da PRF no Estado da Paraíba – PB, exerceu o encargo de 

substituto de Coordenador-Geral de Operações do Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal, código DAS 101.4, na sede do DPRF, na cidade de Brasília – DF, pelo período 

de 27 de maio de 2014 a 18 de maio de 2015. 

Nestas condições, o referido policial percebeu a título de diárias o 

montante de R$ 55.306,60 (cinquenta e cinco mil trezentos e seis reais e sessenta 

centavos) no interregno apontado. Entretanto, no exercício do controle constitucional 

interno da CGU apontou-se que a percepção da quantia com a finalidade de exercer a 

função de substituto de Coordenador-Geral de Operações constitui uma infringência à 
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legislação, sob o argumento de que a partir de 27/05/2014 foi modificada a localização 

do exercício do servidor, passando então para Brasília – DF. 

Desta feita, teria o servidor modificada a sua lotação, conforme 

indicação no SIAPE para a capital federal, o que impediria o recebimento de diária para 

o deslocamento João Pessoa – PB à Brasília – DF, conforme transcrição: 

 

(...) Por todo exposto fica evidenciado, neste caso específico, que o 

pagamento de diárias para os deslocamentos de João Pessoa à 

Brasília com a finalidade de exercer a função de Coordenador-geral 

substituto constitui uma infração à legislação. (grifo nosso). 
 

Diante da irresignação, numa análise preliminar, observou-se que apesar 

do valor apresentado na Auditoria, constatou-se que o valor empregado para 

pagamento de diárias ao servidor público para deslocamento João Pessoa/PB à 

Brasília/DF foi aproximadamente R$ 20.626,40 (Vinte mil seiscentos e vinte e seis 

reais e quarenta centavos). 

Em assim sendo, a par dos fatos listados a Polícia Rodoviária Federal 

passa a se manifestar com argumentos de fatos e de direito de forma a comprovar que 

as supostas irregularidades apresentadas não merecem guarida. 

 

5.2. Da Fundamentação 

 

Com o escopo de cristalizar os termos apontados, insurgindo assim a 

justiça em sua essência, bem como pondo a res publica em sua posição de manto 

sagrado, delinearemos as razões das ações públicas desta Polícia, visando unicamente 

atender aos interesses públicos, por vezes tão mitigado. 

Analisando o teor da Constatação, verifica-se que a exegese emprega no 

Controle Interno da CGU paira sobre a remoção do referido servidor do Núcleo de 

Apoio Técnico na Superintendência Regional da PRF no Estado da Paraíba – PB para 

a Sede da PRF em Brasília – DF com a finalidade de exercer a função de substituto de 

Coordenador-Geral de Operações. 

Aponta a Controladoria que a partir da designação do servidor para o 

cargo em contexto passou este a receber, frequentemente, diárias com o objetivo de 

exercer as atividades rotineiras da Coordenação-Geral de Operações, mas que com base 

no artigo 15 da lei 8.112/90 ocorreu a remoção de ofício do servidor a partir do seu 

primeiro deslocamento para a cidade de Brasília-DF com a finalidade de exercer 

atividades inerentes a esse cargo, uma vez que ele foi formalmente designado pela 

Portaria SE/MJ nº 495/2014. 

Fundamenta a Controladoria que nos termos do artigo 1º do Decreto nº 

5.992/2006 “O servidor civil da administração federal direita (…) que se deslocar a 

serviço da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional (…) 

fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto. E, o servidor 

recebeu diárias a partir da cidade de João Pessoa-PB, quando não deveria recebê-las, 

pois se encontrava na cidade de Brasília, localidade onde estava em exercício. 

Com a devida venia, a hermenêutica utilizada para fundamentar a 

infringência à legislação para o pagamento de diárias ao servidor no deslocamento 

apontado é demasiadamente infundada e a nosso sentir fere princípios constitucionais. 
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Ademais, ressaltamos que tão fática é a inexistência de remoção de 

ofício no que se refere ao caso trazido à baila que não houve o dispêndio de receita 

afetada ao referido servidor com a função de indenizá-lo com Ajuda de Custo, 

Transporte de Mobiliário e Pagamento de Passagens dele e de seus dependentes 

funcionais, conforme artigos 53 a 57 da Lei nº 8.112/90, que colacionamos: 

 

Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de 

instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter 

exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter 

permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer 

tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a 

condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação 

dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1o Correm por conta da administração as despesas de transporte 

do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e 

bens pessoais. 

§2º À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados 

ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do 

prazo de 1 (um) ano, contado do óbito. 

 
 

Salientamos, ainda, que conforme assentamento funcional do servidor o 

mesmo possui 3 (três dependentes) aptos a ensejarem a referida despesa aos cofres 

públicos. 

Nesta toada, em caso de adoção da exegese aplicada na referida 

depuração pelo Controle Interno, ou seja, de que houve a remoção de ofício do servidor, 

a Administração Pública seria onerada em R$ 85.592,72 (oitenta e cinco mil quinhentos 

e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), cifra esta montada da seguinte forma: 
 

DESPESA QUANTIDADE VALOR 

Ajuda de Custo 2x (designação e dispensa) 
R$ 71.592,72 – art. 54 da 

Lei nº 8.112/90 

Transporte de Mobiliário 2x (designação e dispensa) 
R$ 9.200,00 – Art. 53, 
§1º da Lei nº 8.112/90 

Pagamento de Passagens 
8x (servidor mais 3 dependentes – designação e 

dispensa). 

R$ 4.800,00 – Art. 53, 

§1º da Lei nº 8.112/90 

Total  R$ 85.592,72 

 

Acontece que levando em consideração a interpretação adotada pelo 

Órgão de Controle, sob o enfoque da avaliação primeira desta instituição, o valor 

dispendido em diárias (ditas irregulares) com o servidor seria aproximadamente R$ 

20.626,40 (vinte mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). Ao passo que, 

se a instituição fosse efetuar a remoção de ofício do servidor teria um ônus de R$ 

85.592,72. 

Sob a ótica da interpretação adotada pela PRF, frente ao presente caso, 

a administração pública estaria gerando uma economia aos cofres públicos numa pecha 

de R$ 64.966,32 (sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e trinte e dois 

centavos). 

Por outro lado, quanto aos valores pagos pelos deslocamentos aéreos, o 

montante apurado de R$ 16.669,60 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e nove reais e 

sessenta centavos) comporta abatimento integral em confrontação com o montante total 

inicialmente  calculado,  visto  que  as  despesas  de  deslocamento  foram   realmente 
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incorridas, tendo as respectivas viagens sido aprovadas no âmbito do SCDP quanto à 

prestação de contas. 

Neste ponto, independente da interpretação concedida ao conceito 

aplicado ao exercício do servidor, denota-se inconteste falar em ressarcimento dos 

valores pagos pelos deslocamentos aéreos, visto que o servidor cumpriu a missão para 

o qual foi designado pela administração pública, percorrendo os trajetos descritos nas 

PCDs, tanto que todas as suas prestações de contas foram aprovadas. 

Assim, dos deslocamentos efetivamente ocorridos, considerando o 

enfoque conceitual preliminar da CGU, restaria dedutível a parcela referente às 

passagens aéreas compradas pela administração e utilizadas pelo servidor do montante 

levantado pela auditoria. 

Diante de tal contexto, afirmar que mesmo em uma hipótese remota, 

caso prevalecesse o entendimento de que a convocação ocorrida gerou em tese a 

remoção de ofício do servidor, parece ser mais republicano a observância do princípio 

constitucional da economicidade dos recursos públicos que o entendimento da 

prevalência de mera formalidade de ato administrativo, uma vez que, insistindo na tese 

da remoção de ofício o pagamento das diárias para deslocamento nos moldes da 

constatação corresponderia na verdade a pouco mais de 1/5 (um quinto) do valor devido 

ao servidor, caso efetivasse a remoção de ofício. 

Em que pese a peculiaridade de cada caso, o presente contexto 

assemelha-se ao caso anterior, em que a Administração seguiu a interpretação 

legislativa no sentido do exercício provisório do servidor e, portanto, ao entendimento 

da concessão de diárias durante o período em que exerceu o encargo de substituto do 

CGO/PRF, não vislumbrando medida marcada com vício, ilegalidade, tampouco 

irregularidade. 

 

6. Pagamentos indevidos efetuados ao servidor, CPF   ***.916.079- 

**, a título de indenizações, no período de junho a dezembro/2015 (Item 2.1.1.4 

dos Achados de Auditoria no 201600112). 

 

6.1. Da Situação Fática. 

Cuida-se o presente feito de uma Constatação e, em ato contínuo, 

Recomendação feita pela Controladoria Geral da União, a qual, este órgão de controle 

aduz que o servidor CPF ***.916.079-** recebeu pagamentos indevidos no período de 

junho a dezembro/2015, enquanto se encontrava lotado e em exercício na 8ª 

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Santa Cantarina. 

Por oportuno, para melhor deslinde do caso em tela, trazemos a baila 

trechos que sintetizam os fatos a serem esclarecidos. Desta forma, segue: 

 

Ocorre que a partir de sua nomeação para o exercício de interinidade 

do cargo Coordenador-Geral de Operações, não restando 

caracterizado o rito requerido para o efetivo exercício e a 

acumulação de cargos do servidor, na forma da Lei nº 8112/90, ou 

seja, conforme os dados constantes do Sistema SIAPE, o servidor 

não tomou posse, portanto, não entrou em exercício no cargo de 

Coordenador-Geral de Operações. Além disso, o nome do servidor 

não figura como agente responsável no Rol de Responsáveis do 

Sistema e-contas do Tribunal de Contas da União.” 

(...) 
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“Em análise documental, identificamos que o servidor a partir de sua 

designação para o cargo de Coordenador-Geral de Operações, do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cujas motivações 

constam das Propostas de Concessão de Diárias à Capital Federal, 

nas quais objetivavam o exercício de atividades rotineiras da 

Coordenação-Geral de Operações. 

 
 

Assim sendo, em pueril análise da constatação apresentada, aduz o 

Controle Interno deste órgão que o servidor em tela foi nomeado para o exercício 

interino no cargo de Coordenador-Geral de Operações, no entanto, não restou claro o 

efetivo exercício e a acumulação de cargos em consonância com o rito requerido pela 

Lei nº 8112/90. Ou seja, para a CGU o servidor não tomou posse no cargo 

Coordenador-Geral, e para justificar tal alegação, apresentam que o nome do servidor 

não figura como agente responsável no Rol de Responsáveis do Sistema e-contas do 

Tribunal de Contas da União. 

Diante dos fatos apresentados a Polícia Rodoviária Federal passa a se 

manifestar com argumentos de fato e direito de forma a comprovar que as supostas 

irregularidades apresentadas não merecem guarida. Assim sendo, segue: 

 

6.2. Das Atividades da Interinidade no Cargo de CGO 

Ab initio, o policial CPF ***.916.079-** foi nomeado para exercer de 

forma interina o cargo de Coordenador Geral de Operações, código DAS 101.4, na 

sede do DPRF, no dia 8 de junho de 2015, consoante se depreende da leitura da Portaria 

535, de 03 de Junho de 2015, da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça. 

Por oportuno, a partir de agora, fazemos colacionar alguns atos em que 

o PRF em contexto está exercendo atividades na referida Coordenação, o que o faz de 

forma concernente com o ordenado pela regimentação interna deste órgão. 

Nesse diapasão, para reforçar a incontestável atuação do outrora 

Coordenador no cargo em debate, fazemos apresentar Manuais de Procedimentos 

Operacionais - MPO de lavra no sr. CPF ***.916.079-**. Nessa toada, informamos 

que no período suscitado, por exemplo, o servidor participou na condição de 

Coordenador-Geral de Operações da confecção de 46 manuais de procedimentos 

Operacionais, que são de competência exclusiva do Coordenador Geral de Operações, 

consoante se vislumbra da leitura do inciso V e X, do artigo 25 da Portaria nº 

1.375/2007. 

Nessa esteira, citamos algumas dessas instruções normativas, em cada 

mês em debate, para demonstrarmos de forma clarividente, que o servidor atuou no 

cargo contestado, segue: 

 

- MPO 003 - Medidas Administrativas (Portaria Normativa Nº 41, de 

24 de Julho de 2015) 

- MPO 040 - Atendimento à Emergências Envolvendo Produtos 

Perigosos (Portaria Normativa Nº 50, de 27 de Agosto de 2015) 

- MPO 028 - Fiscalização de Detentores de Prerrogativas e 

Imunidades (Portaria Normativa nº 54, de 25 de setembro de 2015) 

- MPO 027 - Motociclismo (Portaria Normativa nº 65, de 16 de 

outubro de 2015) 

- MPO 026 - Parte Diária Informatizada (Portaria Normativa nº 80, 

de 20 de novembro de 2015) 
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Assim sendo, diante todos os fatos apresentados, não restam dúvidas 

que o PRF CPF ***.916.079-** exerceu a função interina de 

Coordenador Geral de Operação. Nesta seara, não se apresenta de 

bom alvitre considerar que o exercício do cargo só se concretiza 

quando do cadastro do servidor no sistema SIAPE, uma vez que a 

função não se exaure apenas com a administração do sistema. 

Além disso, independente da atuação do servidor no cargo interino, resta 

comprovado seus deslocamentos e suas atividades em Brasília, o que enseja o direito a 

percepção das diárias, mesmo que não houvesse a ocupação interina do cargo em tese. 

Por conseguinte, ressaltamos que apesar da lotação do servidor estar 

adstrita a Superintendência Regional da PRF no Estado de Santa Catarina, na função 

de Superintendente, o mesmo foi designado de forma interina para o mister de 

Coordenador-Geral de Operações, fato previsto e regulamentado pelo artigo 9º da 

lei 8112/90, que em comezinha leitura aponta a possibilidade contextualizada, 

conforme leitura: 

 

Art. 9º A Nomeação far-se-á: 

II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de 

confiança vagos. 

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de 

natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, 

interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das 

atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar 

pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. 

 

Sem obstar, a transitoriedade da interinidade encontra-se no próprio 

significado da palavra e é notadamente reconhecida, conforme podemos verificar no 

disposto na Nota Técnica 785/2010/COGES/DENOP/SHR/MP: 

 

No caso dos autos, a nomeação do titular do cargo em comissão 

implicou a automática e concomitante exoneração do interino, cuja 

nomeação estava, desde a edição do ato correspondente, vinculada à 

nomeação do titular, estando, dessa forma, atendido o requisito da 

publicidade, ou seja, a todos os interessados, a Administração deu 

conhecimento de que aquela situação transitória, sendo o seu termo 

previsto e definido. 

 
 

Na senda de aplicação do direito aos fatos, a Egrégia Corte Federal de 

Contas, ao analisar os autos do processo AC229326/ 071, informou da possibilidade 

de pagamento de diária no caso de interinidade: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIÁRIAS. ART58 DA LEI8112/   90. 

CARGO DE CHEFIA. INTERINIDADE. 1. O afastamento do servidor 

para outro ponto do território nacional para responder interinamente 

por cargo de chefia, gera o direito de percepção de diárias para 

cobrir as despesas de pousada e alimentação. 2. Possível inclusão nos 

vencimentos do servidor de gratificação, não afasta o direito a 

diárias, tendo em vista que essas remunerações pecuniárias são de 

natureza distintas. 3. A nomeação posterior, em caráter definitivo, 

para o mesmo cargo não afasta o direito às diárias correspondentes 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Dinheiro público é da sua conta 

www.portaldatransparencia.gov.br 

103 

 

ao período em que durou a interinidade. (TRF4, AC 97.04.001339, 

Terceira Turma, Relatora Luiza Dias Cassales, DJ 06/08/1997). 

 
 

Por dedução lógica, a nomeação ao cargo em comissão na condição de 

interino, portanto, tem natureza transitória, e visa atender a necessidades prementes do 

Órgão. 

 

6.3. Do Pagamento de Diárias/Deslocamentos 

Ademais, para esgotar todas as dúvidas que possam persistir, conforme 

lições preliminares, o pagamento de diárias destina-se à indenização de despesas 

extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana do servidor que se 

afasta da sede em que tem exercício para outra localidade em caráter eventual e 

transitório, nos termos do artigo 58, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: 

 

Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar se da sede em caráter 

eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou 

para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar 

as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e 

locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. (Redação 

dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida 

pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, 

ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas 

extraordinárias cobertas por diárias. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 

§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência 

permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. 

 

Nesse mesmo sentido, o Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 

que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, 

autárquica e fundacional, enumera os requisitos para o pagamento de diária: 

 

Art. 1º O servidor civil da administração federal direta, autárquica e 

fundacional que se deslocar a serviço, da localidade onde tem 

exercício para outro ponto do território nacional, ou para o exterior, 

fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto. 

Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do 

serviço, destinando se a indenizar o servidor por despesas 

extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana. 

 
 

Destarte, o pagamento de diária tem natureza jurídica de indenização, 

incidindo com objetivo de compensar o servidor por despesas extraordinárias com 

hospedagem, alimentação e locomoção urbana, conforme os dispositivos legais suso 

mencionados. Nesse sentido, qualquer deslocamento para ponto do território nacional 

ou do exterior diverso da circunscrição de lotação do servidor importará no pagamento 

de diárias. 

A Nota Técnica nº 18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, faz notório 

o caráter indenizatório do pagamento de diária, ao dispor que: 
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...sobre o assunto, conclui-se pela impossibilidade de pagamento de 

diárias a servidor público que se desloca da sua sede, a serviço, 

dentro da mesma região metropolitana, e pernoita em sua própria 

residência, uma vez que, neste caso, não há despesas extras com 

pousada, alimentação ou locomoção urbana a serem indenizadas, 

pressupostos essenciais para pagamento de referida 

indenização...(Grifo nosso) 

 
 

Por corolário, o servidor que se afasta de seu domicílio naturalmente 

passa a arcar com despesas extraordinárias para manter se hospedado, alimentado e 

com possibilidade de locomover se no meio urbano, fazendo jus, em vista disso, à 

percepção de diárias, nos termos da Lei e das normas emanadas do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, figurando como inafastável o pagamento de 

referidas indenizações quando o servidor desloca se, a serviço, para ponto do território 

nacional diverso da sua localidade de lotação atual e exercício permanente. 

Diante de todo o esposado, nota-se de maneira objetiva que o 

Policial CPF ***.916.079-**, por ter sua lotação originária na unidade do estado 

de Santa Cantarina- SC e ter sido convocado para executar as atividades inerentes 

a função interina em Brasília, resta claro, a adequação no pagamento ao que 

estabelece o art. 58 da lei 8112/90 e art. 1º do Decreto 5.992/2006. 

Ora, como é sabido, a interinidade denota transitoriedade, desta forma, 

partindo da premissa que o servidor não chegou a ser efetivado no cargo de CGO, a 

indenização em lide se apresenta como direito líquido e certo, haja vista o contexto 

apresentado. 

Com a devida vênia a recomendação da Controladoria Geral da União, 

que entendeu preliminarmente pela necessidade de recolhimento dos valores pagos, 

persiste este Órgão no sentido da conformidade dos pagamentos com a legislação 

regente sobre interinidade e concessão de diárias, restando afastada qualquer 

irregularidade ensejadora de devolução de valores. 

Ademais, no tocante a incongruência apontada no cadastro no Sistema 

SIAPE, a qual, o servidor não consta como chefe designado da CGO, nota-se em 

análise básica do sistema, que é uma questão meramente procedimental. 

No sistema SIAPE não foi encontrado a figura do “Interino” para o 

correto enquadramento e lançamento no campo da chefia; o sistema apenas possibilita 

a inclusão no campo respectivo como “Coordenador: Titular ou Substituto”, o que não 

é o caso aqui do servidor auditado, tendo em vista, que o mesmo exerceu função de 

Coordenador interino. 

No entanto, conforme descrito no item do Rol de Responsáveis acima, 

a informação solicitada pelo órgão de controle foi prestada e será regularizada. Muito 

embora não permita fazer o lançamento no campo da chefia designada, a correção dos 

dados no campo de responsável pela pasta da CGO, no período definido, já está sendo 

providenciado junto aos sistemas do SIAPE e do e-contas do TCU, sanando as lacunas 

existentes. 

Por derradeiro, acerca dos deslocamentos de Florianópolis à Brasília, 

diante toda a argumentação vergastada, não resta dúvidas, que elas foram feitas no 

estrito cumprimento da necessidade da administração e do labor. 

Destarte, diante de todo o enredo apresentado, espera que a situação do 

PRF CPF ***.916.079-** reste esclarecida, denotando que o mesmo permaneceu 

lotado e em exercício na SRPRF/SC, ocupando o cargo de Superintendente e, de forma 

interina, na função de Coordenador-Geral de Operações. 
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7. Considerações Finais Gerais. 

A partir da reunião Conjunta de Soluções, que se destina a buscar saídas 

para as Constatações de Auditoria com a participação do dirigente máximo da unidade 

e demais representantes detentores dos conhecimentos necessários dos temas 

envolvidos e identificação das soluções, apresentamos o presente instrumento, 

destinado a apontar caminhos para a solução dos problemas apontados. 

É válido ressaltar que, conforme elencado anteriormente, o contexto 

vivido pela administração trouxe vários transtornos para a PRF no cumprimento do seu 

dever e na busca de seus resultados, bem como para os servidores envolvidos e seus 

familiares. 

Imagine o reconhecimento, por parte dos Poderes Legislativo e 

Executivo, evidenciado através da Lei nº 13.027/2014, demonstrado de forma cabal e 

definitiva a necessidade de uma estrutura mais ampla para a PRF, e a surpresa e 

perplexidade disso não ter sido efetivado, primeiro, no ano de 2014 com a publicação 

de um decreto que postergou para o ano de 2015 a efetivação da nova estrutura, e, por 

seguinte, em 2015, desde janeiro, mês a mês, viu-se a situação sendo protelada e, 

pasmem, nem a lei tampouco decreto foram devidamente implementados. 

A legislação de pessoal visa proteger tanto a administração, para não 

onerar seus custos, quanto proteger e garantir os direitos do servidor. A mudança de 

exercício acarreta transtornos ao servidor e aos familiares e deve ser utilizado quando 

se tenha segurança desta medida. Em que pese as ponderações e recomendações 

preliminares, a legislação vigente, permeada de conceitos jurídicos indeterminados, 

data maxima venia, não autoriza a administração entender/interpretar que o servidor 

designado seja para substituto ou como interino tenha sido em tese removido de ofício. 

As situações elencadas nos Achados da Auditoria são situações estritas 

e pontuais, que contêm peculiaridades caso a caso, que ocorreram 

contemporaneamente em momento pretérito e durante período em que a instituição, 

diante das fragilidades estruturais apontadas no texto, recorreu a ações, em vista de 

atingir os resultados decorrentes de suas missões. 

Em que pesem as relevantes recomendações do Relatório Preliminar, 

destacamos que as ações da administração foram pautadas no entendimento normativo 

e legal, conforme explanado na presente peça e, seguindo o princípio da segurança 

jurídica, aguardamos que haja o acatamento por parte desta nobre equipe de 

auditoria dos atos praticados, vindo com os devidos apontamentos para que esta 

instituição adote a partir de então, as recomendações esboçadas, nos termos das 

manifestações do Órgão de Controle...” 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Certificado: 201600112 

Unidade auditada: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Ministério supervisor: Ministério da Justiça 

Município (UF): Brasília/DF 

Exercício: 2015 

 
 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2015 pelos 

responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010. 
 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de 

controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 
 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 

considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 

gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 
 

- Pagamentos indevidos efetuados ao servidor, CPF ***.916.079-**, a título de indenizações, 

no período de junho a dezembro/2015. (2.1.1.4). 

- Processos administrativos disciplinares instaurados e não registrados no CGU-PAD 

(1.1.1.1). 

- Manutenção de mão de obra imprópria para execução de serviços de secretariado executivo. 

(2.1.1.1) 

- Impropriedades nos procedimentos de pesquisa de preço, as quais apresentaram distorções 

em relação ao valor efetivamente contratado, gerando riscos de Dano ao Erário. (3.1.1.1). 

 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 
 

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 
 

- Pagamentos indevidos de diárias efetuados ao servidor, CPF ***.402.039-**, a título de 

indenizações, no período de março/2014 a maio/2015. (2.1.1.2). 

- Pagamentos indevidos de diárias efetuados ao servidor, CPF ***.386.604-**, a título de 

indenizações, no período de maio/2014 a maio/2015. (2.1.1.3). 

- Pagamento indevido de Ajuda de Custo efetuados ao servidor, CPF ***.402.039-**, a título 

de indenizações. (2.1.2.2). 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



 

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os 

atos de gestão de cada agente e os pagamentos mencionados, proponho que o encaminhamento 

das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme indicado a seguir: 
 

 

CPF do agente público 
 

Cargo ou função 
Avaliação do órgão de 

Controle Interno 

Fundamentação da 

avaliação do Controle 

Interno 

 
***.204.609-** 

Coordenador- 

geral de 
Recursos 

Humanos 

 

Regular com 

ressalvas 

Itens 2.1.1.2 do  

Relatório de Auditoria nº 

201600112 

 
***.696.279-** 

Superintendente 

Regional- 

substituto 7ª 

SRPRF-PR 

 

Regular com 

ressalvas 

Itens 2.1.1.2 do  

Relatório de Auditoria nº 

201600112 

 

***.114.179-** 
Superintendente 

Regional 7ª 

SRPRF-PR 

Regular com 

ressalvas 

Itens 2.1.1.2 do  

Relatório de Auditoria nº 

201600112 

 

***.179.729-** 
 

Diretora-geral 
Regular com 

ressalvas 

Itens 2.1.1.2 do  

Relatório de Auditoria nº 

201600112 

 
***.823.024-** 

Superintendente 

Regional- 

substituto 14ª 

SRPRF-PB 

 

Regular com 

ressalvas 

Item 2.1.1.3 do Relatório 

de Auditoria nº 

201600112 

 

***.826.875-** 
Superintendente 

Regional 14ª 

SRPRF-PB 

Regular com 

ressalvas 

Item 2.1.1.3 do Relatório 

de Auditoria nº 

201600112 

 

***.029.491-** 
Coordenador- 

Geral de 

Operações 

Regular com 

ressalvas 

Item 2.1.1.3 do Relatório 

de Auditoria nº 

201600112 

***.402.039-** Coordenador- 

Geral de 

Recursos 

Humanos 

Regular com 

ressalvas 

Item 2.1.2.2 do Relatório 

de Auditoria nº 

201600112 

***.114.179-** Superintendente 

Regional 7ª 

SRPRF 

Regular com 

ressalvas 

Item 2.1.2.2 do Relatório 

de Auditoria nº 

201600112 

 

 

Demais integrantes do Rol 

de Responsáveis 

  

 

 
Regularidade 

Considerando o escopo 

do Relatório   de 

auditoria, não foram 

identificadas 

irregularidades  com 

participação 

determinante destes 

agentes. 



 

7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes 

cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido 

conforme art. 9º, § 6º, da Decisão Normativa TCU nº 147/2015. 
 

Brasília/DF, 26 de setembro de 2016. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 
 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública 



 

 

 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 
 

 

 

 
Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Parecer: 201600112 

Unidade Auditada: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF 

Ministério Supervisor: Ministério da Justiça 

Município/UF: Brasília/DF 

Exercício: 2015 

Autoridade Supervisora: Alexandre de Moraes – Ministro de Estado da Justiça e Cidadania 

 

 
Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2015, 

da Unidade acima referida, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais 

registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

No escopo do trabalho de Auditoria foram contemplados aspectos, dentre os quais destacam-

se, a verificação da conformidade de indenizações por meio de pagamentos de diárias e ajuda de custo 

ex officio; avaliação sobre a existência de planejamentos estratégico, tático e operacional; e observância 

da IN SLTI nº 05/2014 na pesquisa de preços e regularidade de declarações de inexigibilidade para 

produtos controlados pelo Exército. 

O DPRF executa as políticas públicas ligadas em especial ao patrulhamento ostensivo,  cujas 

principais realizações, no exercício de 2015, relacionam-se ao policiamento e à fiscalização de trânsito 

na malha viária de domínio da União, bem como a manutenção de insumos de logística de materiais e 

recursos humanos e sistemas corporativos utilizados em sua missão institucional, o que contribui para a 

diminuição do número de acidentes e a redução da gravidade daqueles que não puderam ser evitados. 

Em relação aos recursos humanos empregados, observou-se realizações de pagamentos 

antieconômicos geridos pela Administração, em especial quanto às despesas relativas a diárias e ajuda 

de custo nas quais foram detectadas falhas na motivação das indenizações. As principais recomendações 

apresentadas ao DPRF foram no sentido de levantar os valores pagos indevidamente e providenciar o 

ressarcimento. 

Quanto à implementação do Planejamento Estratégico entende-se como satisfatório o 

envolvimento dos gestores. Os eventos internos realizados pela Unidade denotam a preocupação que a 

administração dispensa nos trabalhos de identificação e tratamento de riscos para aperfeiçoar seus 

métodos de ação objetivando o atingimento de sua missão institucional. 



 

Relativamente à área de gestão administrativa, no que tange a área de compras, registra-se 

que não houve aquisição de material controlado por meio de inexigibilidade, todavia pode-se, ainda, 

concluir pelo atendimento do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados no processo 

licitatório analisado. Quanto às pesquisas de preços avaliadas em 5 processos identificou-se, de modo 

geral, baixa aderência às disposições da IN SLTI/MPOG nº 05/2014, ocasionando significativa distorção 

entre preços pesquisados e preços efetivamente praticados na licitação. Para as situações identificadas 

recomendou-se aperfeiçoar os mecanismos de controle interno nas áreas de compras, implementando e 

monitorando rotinas para as cotações de preços de mercado nos procedimentos licitatórios. 

Ainda no que tange à área de contratação, destaca-se que ficou evidenciado a manutenção de 

contrato de serviços de mão de obra terceirizada para a execução de atividades inerentes a secretariado 

executivo, o que ensejou recomendação no sentido de reavaliar a manutenção do instrumento contratual 

considerando eventuais desdobramentos junto a outras instâncias, a exemplo do Ministério do 

Planejamento. 

Quanto ao monitoramento do atendimento às recomendações expedidas pela CGU em 

exercícios anteriores, em que pese ter havido redução de mais de 40% das pendências, entende-se 

necessário o aprimoramento no acompanhamento das recomendações. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei nº 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/Nº 

63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de 

Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a 

responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do 

Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal 

de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

 
Brasília/DF, 26 de setembro de 2016. 

 
 

Diretor de Auditoria da Área Social 


