
Ementa: Versa acerca do pagamento de diárias e passagens por período superior a 30
dias a colaborador eventual.

Oficio nº 52/2001 -COGLE/SRH

Brasília, 09 de março de 2001.

Senhor Coordenador-Geral,

Em atenção à consulta formulada por intermédio do FAX recebido nesta
Coordenação-Geral em 22.02.2001, acerca do pagamento de diárias e passagens por
período superior a trinta dias a colaborador eventual, encaminhamos o Despacho anexo,
elaborado pela Divisão de Análise e Orientação Consultiva, contendo o nosso entendimento
sobre o assunto.

Atenciosamente,

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

A Sua Senhoria o Senhor
EVALDO CÍCERO BUENO
Coordenador-Geral de Recursos Humanos
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Brasília- DF

Referente ao FAX recebido em 22.2.2001
INTERESSADO: INCRA
ASSUNTO: Diárias e passagens a colaboradores eventuais

DESPACHO

No presente FAX a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, consulta esta Coordenação-Geral se
poderá ser efetivado o pagamento de diárias e passagens por período superior a trinta dias, a
colaboradores eventuais que prestam serviços de levantamentos em cartórios de registro de
imóveis

2. Antes de adentrarmos no mérito da questão, faz-se necessário analisar a
possibilidade de serem pagos colaboradores eventuais para prestação de serviços
específicos. Este tipo de contratação, de caráter excepcional, foi previsto, primeiramente,
no Decreto-lei nº 200, de 25.2.67, que estabelece:
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"Art. 111 - A colaboração de natureza eventual à Administração Pública
Federal sob a forma de prestação de serviço, retribuída mediante recibo, não caracteriza,
em hipótese alguma, vínculo empregatício com o Serviço Público Civil, e somente poderá
ser atendida por dotação não classificada na rubrica "PESSOAL", e nos limites
estabelecidos nos respectivos programas de trabalho. "

3. Com vistas a evitar a contratação indiscriminada foi editado o Decreto nº
66.715, de15.6.70, que veio a regulamentar o supracitado artigo, nestes termos:

"Art. 1º - A colaboração de natureza eventual, sob a forma de prestação de
serviços, a órgãos federais, estaduais, municipais, autárquicos ou paraestatais, para
trabalho em programa de emergência, de caráter assistencial, organizados em virtudes de
fenômenos climáticos ou metereológicos será admitida sem qualquer espécie de vinculo
empregatício com o serviço público. "

4. Mais tarde, com o advento da Carta Magna de 1988, e nova sistemática, foi
também introduzida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, na forma da Lei nº 8.745, de 9.12.93, e suas
alterações, a qual não contempla as atividades de prestação de serviços ora cogitadas.

5 . Ao colaborador eventual, agora enfocado sob o questionado, a concessão de
diárias, no novo ordenamento administrativo, seria todo aquele que não possuindo vínculo
com a Administração, exceto o contratado para exercício de cargo em comissão ou função
de confiança, e o da Lei nº 8.745/93, seria o recrutado para a prestação de serviços
especializados, na forma contemplada na Lei nº 8.666, de 21.6.93, artigos 13 e 25, e que o
montante de recursos financeiros envolvidos no programa ou projeto determinaria a
dispensa ou não de licitação.

6. Sobre este assunto, diárias e passagens, convém destacar o contido no art. 4º,
da Lei nº 8.162, de 8.9.91, nestes termos:

"Art. 4º As despesas pessoais de alimentação e pousada dos colaboradores eventuais,
quando em viagem a serviço, inclusive sob a forma de diárias, correrá à conta das
dotações orçamentárias próprias dos órgãos interessados, conforme dispuser o
regulamento. "

7. É de se observar, que este regulamento está disposto no Decreto nº 343, de
19 de novembro de 1991, que dispõe no art. 11:

"Art. 11. As despesas de alimentação e pousada de colaboradores eventuais,
previstas no art. 4º da Lei nº 8.162, de 8'de janeiro de 1991, 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."

Parágrafo único. 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."
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8. Diante do exposto, concluímos que não é possível o pagamento de diárias de
forma continuada, por ferir a própria essência da atividade do colaborador eventual.

9. É o pronunciamento que submetemos à consideração superior, sugerindo o
encaminhamento deste Despacho à CGRH do INCRA, por intermédio de Ofício.

Brasília, 09 de março de 2001.

JOSÉ EVERTON MOURÃO E MELO LOURDES ELIZABETH BRAGA DE ARAÚJO
Administrador Chefe da DIORC

De acordo.
Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, na forma sugerida.

Brasília, 09 de março de 2001.

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