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NOTA TÉCNICA Nº   03/2010/DENOP/SRH/MP 
 
 

ASSUNTO: Consulta acerca de concessão de diárias a servidores em municípios limítrofes à sua 
sede e acerca da possibilidade de se considerar como pernoite as horas noturnas laboradas em 
regime de plantão. 
 
Referência: Processo nº 08064.010500/2009-63 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1. Por intermédio do Ofício nº 1764/2009 – CRH/DGP, de 17 de novembro de 2009, 
a Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Federal-CRH/DPF, submete a 
esta Coordenação-Geral os seguintes questionamentos: 
 

a) Analisando as atribuições dos cargos de carreira policial do DPF, seria 
devido o pagamento da indenização denominada “diárias” quando do 
deslocamento dos servidores a municípios limítrofes à sede que não forme 
região metropolitana, aglomeração urbana, ou microrregião instituída em 
Lei Complementar Estadual? 

b) Pode se considerar que servidores sujeitos à escala de plantão 24 x 72 h 
pernoitam no local de trabalho, as horas noturnas, que são consideradas 
como horário de efetivo trabalho, se enquadram no conceito legal de 
“pernoite”?   

 
ANÁLISE 

 
3. Preliminarmente, antes de entrarmos no mérito da questão, faz-se necessário 
registrar que em observância ao disposto na Portaria/MP nº 523, de 28 de julho de 1989, 
consoante com o Decreto nº 73.332, de 1973, entende-se que para todos os cargos das carreiras 
integrantes do DPF, o deslocamento é atividade inerente a execução das atribuições exercidas 
pelos servidores daquele Departamento. 
 
4. Com efeito, os servidores integrantes dos cargos das carreiras do Departamento 
de Policia Federal executam atividades no âmbito da segurança pública, em todo o território 
nacional. Em princípio, ao exercer essas atribuições nos levaria a inferir que esses servidores não 
fazem jus ao pagamento de diárias, conforme determina o §2º do art. 58, da Lei nº 8.112, de 
1990, pois o deslocamento é inerente a execução das atividades desempenhadas pelos servidores 
do DPF. 
 
5. Entretanto, a Administração Pública visando um melhor cumprimento das 
atribuições desse Departamento em todo o território nacional estabeleceu a seguinte divisão na 
estrutura do DPF, denominadas de: Órgãos Centrais e Órgãos Descentralizados, com limitações 
geográficas de atuação. 
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6. Os Órgãos Descentralizados, para desempenhar suas atribuições, contarão com 
Superintendências Regionais e as Delegacias de Polícia Federal. Dessa forma, aos servidores do 
DPF quando lotados em uma dessas desconcentrações administrativas, o desempenho de suas 
atribuições se dará na área de atuação das Superintendências ou Delegacias à qual estejam 
vinculados e excepcionalmente poderão participar de missões em qualquer ponto do território 
nacional, para fins de cumprimento das finalidades específicas do DPF. 
 
7. Quanto ás Superintendências e Delegacias de Polícia Federal terão jurisdição e 
sede fixados pelo Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, conforme estabelece o Art. 
4º, do Decreto nº 73.332, de 1973. Obstante, o Departamento de Polícia Federal editou a Portaria 
nº 69/2008-DG/DPF, de 19 de fevereiro de 2008, que definiu as circunscrições oficiais das 
Superintendências Regionais do DPF, bem como das Delegacias de Polícia Federal, indicando 
respectivamente, os seus Municípios-Sede. 
 
8. Sobre a indenização de “diárias”, a sua concessão está prevista nos arts. 58 e 59 
da Lei nº 8.112, de 1990, e regulamentada no Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que 
estabeleceu no seu artigo primeiro que não seria cabível o pagamento de diárias nos casos em 
que o deslocamento da sede constitua exigência permanente do cargo ou ocorra dentro da mesma 
região metropolitana. 
 
9. Quanto a questionamento “a” promovido pelo consulente, infere-se não ser 
devido o pagamento de diárias aos servidores integrantes das carreiras do DPF quando se 
deslocarem para exercer as atribuições dos seus cargos nos municípios limítrofes abrangidos pela 
circunscrição da unidade à qual estejam lotados, mesmo que não exista Lei Complementar 
dispondo sobre o assunto, pois neste caso específico, foi atribuído ao Diretor do Departamento 
de Polícia Federal, por meio de norma regulamentadora, a prerrogativa de circunscrever ás suas 
áreas de jurisdição e sede. 
 
10. Contudo, quando os servidores das carreiras do DPF, para exercerem o 
desempenho de suas funções, no interesse da Administração, precisarem ser deslocados para 
municípios limítrofes à sede da sua lotação, não abrangidos pela circunscrição à qual estejam 
vinculados, e não integrantes da mesma região metropolitana, instituída por Lei Complementar, 
farão jus a percepção de diárias. Assim, caso esse afastamento implicar em pernoite fora da sede, 
os servidores perceberão a diária no valor integral (regra geral – art.58, da Lei nº 8.112, de 
1990), caso retorne no mesmo dia para a sua sede, perceberá a metade do valor da diária. 
 
11. Registre-se, por oportuno, que esta Secretaria de Recursos Humanos, por meio da 
Nota Técnica nº 167/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 20 de agosto de 2009, exarou o 
seguinte entendimento acerca de concessão diária: “... quando a Administração Pública 
proporcionar diretamente ao servidor meio de locomoção urbana, alimentação e a pousada, ou 
seja, todas as despesas decorrentes da viagem a serviço, esse não fará jus à percepção da diária 
ou da meia-diária, porquanto não se verificam os requisitos necessários ao pagamento dessa 
indenização. Por outro lado, caso a Administração venha a custear uma ou duas das três despesas 
extraordinárias, o servidor deverá arcar com parte das despesas cobertas pela diária, razão pela 
qual fará jus a perceber a metade do valor da espécie indenizatória em apreço”. 
 
12. O art. 19, da Lei nº 8.112, de 1990, dispôs que a jornada a trabalho será 
estabelecida em função das atribuições do cargo que ocupa, sendo de no mínimo 6 horas e no 
máximo 8 horas diárias, respeitando-se a duração máxima de 40 horas semanais, exceto os casos 
em que haja leis especiais estabelecendo carga horária específica. Contudo, com a finalidade de 
se flexibilizar os horários não abrangidos pela jornada diária de trabalho dos servidores o 
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Decreto nº 1.590, de 1995, em seu art 2º, possibilita o revezamento em regime de turno 
ininterrupto, para serviços que exigirem atividades contínuas de 24 horas.  
 
13. Assim, os servidores que estiverem sujeitos a escala de plantão de 24 x 72 horas, 
estarão cumprindo o horário normal de trabalho, uma vez que a mencionada carga horária é a 
condição peculiar que deverá ser observada para o cumprimento efetivo da jornada de trabalho 
estabelecida pela Administração. 
 
14. Sob a égide da Lei nº 8.112, de 1990, o conceito legal de pernoite está atrelado a 
uma condição para a concessão de diária. Dessa forma, entende-se como pernoite o afastamento 
do servidor da sua sede no interesse da Administração, em caráter eventual ou transitório para 
outro ponto do território nacional ou exterior e esse afastamento implicar em pernoitar fora da 
sede. 
 
15. Isto posto, não poderá ser enquadrado no conceito legal de “pernoite” às horas 
noturnas trabalhadas por servidores em regime de escala ou plantão, por se tratar de condições 
atreladas a situações completamente distintas. 
 

CONCLUSÃO 
 
16. Com estes esclarecimentos, submetemos a presente Nota Técnica à consideração 
superior, sugerindo a restituição dos autos á Coordenação de Recursos Humanos do 
Departamento de Polícia Federal-CRH/DPF, para conhecimento e providências.  

 
Brasília,   22  de  abril  de 2010. 

 
 

MÁRCIA ALVES DE ASSIS              ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
                               Agente Administrativo                                      Chefe da DIORC 
 
 

De acordo. 
À consideração superior. 

Brasília,   22  de  abril  de 2010. 
 
 

GERALDO ANTONIO NICOLI 
Coordenador-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas 

 
Aprovo. 
Encaminhe-se à CRH/DPF, para conhecimento e providências. 
 

Brasília,   26  de  abril  de 2010. 
 

 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 


