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passagens a servidor público.
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Assunto : Diárias
Órgão interessado: Banco Central do Brasil

D E S P A C H O

Por intermédio do Expediente Deafi/Dinco-2002/096, datado de 19 de setembro
de 2002, objeto do Processo nº 04500.002578/2002-91, o Senhor Diretor do Departamento de
Administração Financeira do Banco Central do Brasil solicita esclarecimentos acerca dos
seguintes questionamentos relacionados com a concessão de diárias e passagens a servidor
público:

“1 – o servidor pode renunciar ao direito de receber diárias como, por exemplo, receber
somente 1/3 das diárias a que faz jus ?

2 – O Banco Central pode fornecer passagens com a data de retorno, solicitada pelo servidor,
após o término da missão (incluídos os dias de trânsito) desde que não acarrete o ônus para o
Banco ?

3 – na hipótese de ser afirmativa a resposta à pergunta anterior, caso haja alguma ocorrência
imprevista com o servidor, há implicações trabalhistas/outras que advirão para o Banco, já que
a passagem foi fornecida com o retorno posterior, ou a concordância do servidor exime o Banco
de tais responsabilidades ?

4 – e, ainda, qual o período do afastamento que deverá constar da autorização de viagem
encaminhada ao Ministério da Fazenda: o de 11.10.02 a 19.10.02 (previsto para a
missão/trânsito) ou o de 11.10.02 a 25.10.02 ?”

5. Ainda com relação à concessão de diárias e passagens, são apresentados os
seguintes questionamentos, baseados no caso de número 2:

“1 – é permitida a compra de passagens pelo menor valor, com ida antecipada, e o pagamento
das diárias excedentes ?

2 – é permitida a compra de passagens pelo menor valor, com a ida antecipada, mesmo havendo
a dispensa das diárias pelo servidor ?”
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6. Finalizando, pergunta-se se as disposições contidas nos casos 1 e 2 aplicam-se
também a viagens no País ?

7. A concessão de diárias no âmbito do serviço público federal está disciplinada nos
arts. 58 e 59 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as alterações da Lei nº 9.527, de
10 de dezembro de 1997, com a finalidade de cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e
locomoção urbana dos servidores que, à serviço, se afastam da sede em caráter eventual ou
transitório, para outro ponto do território nacional.

8. As diárias serão concedidas por dia de afastamento, sendo devidas 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 (§ 1º art. 58). Nos casos em que o
deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias
(§ 2º art. 58).

9. Em outras palavras, significa dizer que o pagamento de diárias está condicionado
ao desempenho de atividades inerentes ou decorrentes do exercício da função pública, levando-
se em conta o dia da partida e o dia da chegada do servidor, advertindo que o evento é o fator
determinante da viagem.

10. Assim, respondendo aos questionamentos trazidos pelo Departamento de
Administração Financeira do BACEN, esclareça-se que:

I – caso 1

1 – são renunciáveis os direitos atinentes ao interesse privado de seu titular. Consideram-se
insuscetíveis de renúncia os direitos públicos, como os de família (pátrio poder, poder marital,
etc.) e os de personalidade (vida, honra e liberdade). Diárias não se caracterizam como sendo um
direito público ou de personalidade (indisponível), portanto, o servidor pode renunciar desta
verba.

2 – considerando o evento como fator determinante da viagem, o Banco Central do Brasil não
pode fornecer passagens levando-se em conta o interesse do servidor, ainda que não acarrete
ônus para a administração.

4 – o período correspondente ao deslocamento do servidor para fins de emissão de passagens
será o de 11.10.02 a 19.10.02, que é o previsto para a missão.

II – caso 2

1 – Não. Porque o período de afastamento do servidor deve coincidir sempre com o período do
evento, incluindo-se o trânsito, isto pelo fato de o servidor ter que retomar imediatamente às
atividades do respectivo cargo público, quanto do término da missão.

2 – Não, pois o afastamento do cargo público deve coincidir com o período do evento.

3 – As disposições contidas nos casos I e II também se aplicam nas viagens no País.
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11. Com estes esclarecimentos, submeto o assunto à apreciação da Senhora
Coordenadora Geral de Sistematização e Aplicação da Legislação/SRH/MP.

Brasília, 27 de janeiro de 2003.

OTÁVIO CORRÊA PAES
MAT. SIAPE 0659605

De acordo. Encaminhe-se ao Senhor Diretor do Departamento de Administração de Finanças do
Banco Central do Brasil Despacho emitido pela Divisão de Análise e Orientação Consultiva/MP
contendo esclarecimentos acerca da concessão de diária, nos termos do art. 58 da Lei nº 8.112,
de 1990.

Brasília, 27 de janeiro 2003.

CYNTHIA BELTRÃO DE SOUZA GUERRA CURADO
Coordenadora Geral de Sistematização e Aplicação da Legislação-SRH/MP
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