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Assunto: Autoridade competente para autorizar despesas com diárias e passagens a 

colaborador eventual proveniente do exterior. 
 

 

                SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.  A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional solicita manifestação acerca de 

quem é a autoridade compete para autorizar as despesas com diárias e passagens referentes 

a colaborador eventual proveniente do exterior. 

  

2.  Em resposta à consulta formulada, tem-se que é o Ministro de Estado o 

responsável pela autorização das viagens internacionais, cabendo ao ordenador de despesas 

a autorização da despesa relativa a diárias e passagens, o qual estabelecerá o nível de 

equivalência da atividade a ser cumprida pelo colaborador eventual com a tabela de diárias, 

de que trata o Anexo I do Decreto nº 5.992, de 2006. 

 

3.   Pelo retorno dos autos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para 

conhecimento e demais providências.  

                                          ANÁLISE               

4.  Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
1
 

entendeu que: i) a autoridade competente é o Ministro de Estado da Fazenda, o Secretário 

Executivo ou autoridade equivalente, consoante previsto no art. 7º, inciso IV do Decreto nº 

7.689, de 2012; e ii) uma vez que o colaborador eventual do exterior se deslocará para o 

Brasil, as diárias não serão internacionais, mas nacionais, em consonância com o Parecer 

nº 025/2011/DECOR/CGU/AGU. 

 

5.  A respeito do assunto, assente a PGFN este Departamento de Normas e 

Procedimentos Judiciais de Pessoal entende que a autoridade competente para autorização 

de diárias e passagens em viagens internacionais é o Ministro de Estado da Pasta que 

                                                 
1
 PARECER PGFN/CJU/COJPN Nº 87/2015, de 26 de janeiro de 2015. 
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ensejou o deslocamento do colaborador eventual para o Brasil, nos termos do Decreto nº 

7.689, de 2012. Vejamos: 

 

Art. 7
o
  Somente os Ministros de Estado poderão autorizar despesas com diárias e 

passagens referentes a: 

[...] 

IV - deslocamentos para o exterior, com ônus. 

[...] 

§ 4
o
  No caso do inciso IV do caput, a competência poderá ser delegada ao 

secretário-executivo, ou autoridade equivalente, vedada a subdelegação.  

 

6.  Destaque-se que poderá ocorrer a delegação de competência para 

autorização e efetivação dos respectivos atos de que trata o § 4
o
  do inciso IV do art. 7º do 

Decreto nº 7.689, de 2012, da seguinte forma: i) ao secretário-executivo e; ii) à autoridade 

equivalente, sendo vedada a subdelegação. 

 

7.  Tal entendimento encontra-se em consonância com a Controladoria-Geral 

da União, que por meio da Secretaria Federal de Controle Interno-SFC elaborou uma 

coletânea de “perguntas e respostas”
2
 sobre a concessão de diárias e passagens, cabendo 

colacionar os itens 19 e 26: 

 

19. A concessão de diárias e passagens corre à conta de que órgão? 

A princípio, corre à conta dos recursos orçamentários do órgão ao qual pertence o 

servidor. Apesar disso, há exceções previstas na legislação. São elas: 

 • nos deslocamentos do Presidente da República e do Vice-Presidente da 

República, no território nacional, as despesas correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados, respectivamente, à Presidência da República e à Vice-

Presidência da República e serão realizadas mediante a concessão de suprimento de 

fundos a servidor designado pelo ordenador de despesas competente; 

• correrão, ainda, à conta dos recursos orçamentários consignados à Presidência da 

República e à Vice-Presidência da República as diárias das autoridades integrantes 

das respectivas comitivas oficiais; 

• as diárias relativas a assessor de Ministro de Estado correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados ao respectivo Ministério; e 

• as despesas de alimentação e pousada de colaboradores eventuais serão 

indenizadas mediante a concessão de diárias correndo à conta do órgão interessado, 

imputando-se a despesa à dotação consignada sob a classificação de serviços. O 

dirigente do órgão concedente da diária estabelecerá o nível de equivalência 

da atividade a ser cumprida pelo colaborador eventual com a tabela de 

diárias. 

 

                                                 
2
 Disponível no endereço eletrônico: http://www.proad.ufscar.br/arquivos/documentos/perguntas-e-respostas-diarias-e-passagens-

manual-da-cgu.pdf  

http://www.proad.ufscar.br/arquivos/documentos/perguntas-e-respostas-diarias-e-passagens-manual-da-cgu.pdf
http://www.proad.ufscar.br/arquivos/documentos/perguntas-e-respostas-diarias-e-passagens-manual-da-cgu.pdf
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26. Quais são os perfis disponíveis e suas respectivas atribuições? 

[...] 
 

f) Ministro/Dirigente (exige certificação digital): é o responsável pela 

autorização das viagens internacionais.  

• viagem internacional – aprova a PCDP (autoriza o afastamento do País); 

• não aprova (a PCDP é cancelada, a viagem é cancelada); 

• devolve para corrigir. 

g) Ordenador de Despesa (exige certificação digital): é o responsável pela 

autorização da despesa relativa a diárias e passagens, podendo fazer a alteração 

do projeto/atividade e do empenho.  

 

8.  É de se salientar que a Consultoria-Geral da União ao tratar de concessão de 

diárias e passagens a palestrantes estrangeiros mediante o PARECER Nº 

025/2011/DECOR/CGU/AGU, entendeu que a “concessão de diárias e passagens, seja no 

Brasil, seja no exterior, seja para nacionais, seja para estrangeiros, seja para servidores, 

seja para terceiros sem vínculo com a administração, deve ser medida excepcional e 

justificada”, e assim delineou a vinda do colaborador eventual proveniente do exterior: 

 

a) primeiramente, deve-se apurar a necessidade técnica de se ouvir o 

palestrante estrangeiro; 

b) após, deve ser avaliada a possibilidade de utilização dos recursos 

tecnológicos atualmente disponíveis; e 

c) somente no caso de inviabilidade de utilização dos meios tecnológicos 

disponíveis é que terá vez a vinda do colaborador eventual.  

 

9.  E, por fim a Consultoria-Geral da União dispôs, ainda que, as diárias pagas 

ao colaborador eventual do exterior que se deslocará para o Brasil, serão nacionais e não 

internacionais, conforme a tabela de equivalência estabelecida pelo dirigente do órgão 

interessado. 

 

                                                      CONCLUSÃO 

 

10.  Por todo o exposto, conclui-se que é o Ministro de Estado da Pasta que 

ensejou o deslocamento do colaborador eventual para o Brasil o responsável pela 

autorização das viagens internacionais, cabendo ao ordenador de despesas a autorização da 

despesa relativa a diárias e passagens. 
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11.  Com estes esclarecimentos, sugere-se a restituição dos autos à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional para conhecimento e demais providências.  

 

À deliberação da Senhora Coordenadora-Geral.  

 

Brasília,     13      de      abril                   de 2015. 

 

 

 

   DAVID FALCÃO PIMENTEL 

            Técnico da DILAF 
MARCIA ALVES DE ASSIS 

Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens,                      

Licenças e Afastamentos – DILAF 

 

 

De acordo. À deliberação do Senhor Diretor, para apreciação dos termos 

técnicos expostos e, se de acordo, encaminhamento a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional-PGFN.  

Brasília,     16     de        abril             de 2015. 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’AVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

 

Aprovo. Encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional-PGFN, na forma proposta. 

  

Brasília,     17       de     abril             de 2015. 

 

 

 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 


