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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 

ATO N. 93 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1975 
 

 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 
de suas atribuições legais e regimentais,  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - O funcionário do Tribunal Federal de Recursos que se 

deslocar eventualmente desta Capital em objeto de serviço fará jus a percepção de 
diárias, nos limites das importâncias fixadas no quadro em anexo, para indenização 
das despesas extraordinárias com alimentação e pousada e as respectivas 
passagens. 

 
Parágrafo único – Quando o afastamento não exigir pernoite do 

servidor fora da sede, a diária corresponderá somente às despesas com 
alimentação. 

 
Art. 2º - O arbitramento e a concessão das diárias far-se-ão mediante 

proposta de Assessores de Ministros, do Secretário-Geral da Presidência e dos 
Diretores-Gerais das Secretarias do Tribunal e do Conselho da Justiça Federal ao 
Diretor da Secretaria Administrativa, com indicação do nome do servidor, cargo, 
serviço a ser executado, duração provável do afastamento e número de diárias a 
serem adiantadas. 

 
Art. 3° - Não se concederão diárias durante o período de trânsito. 
 
Art. 4° - Na hipótese de ser prorrogado, mediante a devida autorização, 

o prazo de afastamento que serviu de base ao ato de concessão das diárias, o 
servidor fará jus as diárias correspondentes aos dias compreendidos no período de 
prorrogação. 

 
Art. 5º - Em qualquer caso, o ato de arbitramento e concessão de 

diárias será publicado no órgão oficial. 
 
Art. 6º - Caberá a restituição das diárias quando, sem motivo 

justificado, não for realizado ou não comprovado, no prazo de cinco dias, contado do 
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retorno, o serviço bjeto do afastamento. 
 
Parágrafo único – O servidor deverá apresentar, no mesmo prazo 

indicado neste artigo, comprovante da despesa com pousada, ficando obrigado, se 
não o fizer, a restituir a parcela de diárias correspondente a essa despesa. 

 
Art. 7° - Somente será permitida a concessão de diárias nos limites dos 

recursos orçamentários do exercício em que se efetivar o afastamento. 
 
Art. 8° - A reposição da importância paga a maior ou indevidamente 

paga, após o recolhimento a conta bancária de origem, ocasionará a reversão do 
respectivo crédito à dotação orçamentária própria. 

 
Art. 9° - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogado 

o de número 87, de 30 de outubro de 1974. 
 
 

 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

 
MINISTRO MOACIR CATUNDA 

 
PRESIDENTE 

 
 
 

(*) ANEXO AO ATO N° 93 DE 1975 
Diárias 

 

CLASSIFICAÇÃO  Alimentação Pousada 

a) Cargos em comissão, de Direção e 

Assessoramento Superiores (DAS) 

 

DAS – 4 

DAS – 3 

CR$ 

 

160,00 

CR$ 

 

220,00 

DAS – 2 

DAS – 1 

 

140,00 

 

200,00 

b) Funções de Direção e Assistência 

Intermediárias (DAI), cargos de Técnico 

Judiciário, Taquígrafo Judiciário e os 

integrantes do Grupo – Outras 

Atividades de Nível Superior 

 120,00 180,00 

c) Demais cargos.  110,00 130,00 

(*) Republicado por ter saído com incorreção. 
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