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TESE para o CONAFFA 2019    Tema: VALORIZAÇÃO DA CARREIRA 

1-AUTOR PRINCIPAL: YOSHIO FUGITA/ Auditor Fiscal Federal Agropecuário, 

lotado no Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, da 

Superintendência Federal de Agricultura/MS (SIPOV/SFA-MS) em Campo 

Grande/Mato Grosso do Sul. Elaborada em 18/04/2019. 

2- COAUTOR: SEM COAUTOR 

3-TÍTULO: A VALORIZAÇÃO do AUDITOR FISCAL FEDERAL 

AGROPECUÁRIO, FAZENDO JUS AO MESMO VALOR DE DIÁRIA DO 

AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO do TCU. 

4-OBJETIVO 

O objetivo desta tese, se aprovada, é se tornar uma diretriz a ser conduzida pela 

ANFFASINDICAL, no sentido de conquistar o direito do Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário (AFFA), fazer jus ao mesmo valor de diária recebido, pelo Auditor 

Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU, considerando o tratamento 

simétrico que se deve dar aos integrantes de carreiras típicas de Estado e, 

considerando ainda, que as necessidades em termos de hospedagem, 

alimentação e deslocamento (quando for o caso), são as mesmas entre as duas 

carreiras, no desempenho de suas atribuições regimentais em viagens a serviço. 

5-RESUMO 

O valor da diária, previsto na Tabela 1, do decreto nº 6.907, de 21 de julho de 

2009, não está sendo suficiente para custear as despesas individuais, realizadas 

em viagem a serviço, obrigando o Auditor Fiscal Federal Agropecuário e demais 

servidores do MAPA, a terem que, se hospedar e realizar as três refeições (café 

da manhã, almoço e jantar), em locais onde a soma do valor a ser pago, não 

ultrapasse a R$ 177,00 por dia, dentro da Unidade da Federação onde o servidor 

está lotado.  

A diária para viajar a Brasília é de R$ 224,20. Em viagem interestadual, o 

servidor do MAPA recebe R$ 95,00 de adicional de deslocamento. 

Não se trata apenas de defasagem no valor, pois, já estamos na situação, onde, 

conforme o município, temos que complementar o valor da diária, para pagar as 

despesas individuais em viagens a serviço do MAPA. À moda antiga, se dizia 

que “estou complementando o valor com o meu próprio bolso”. Hoje, dizemos 

que estamos complementando o valor da diária recebida do MAPA, pagando as 

despesas com o nosso cartão de crédito. 
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O Auditor Federal de Controle Externo do TCU recebe a diária no valor de R$ 

375,00. O Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) do TCU recebe a diária 

no valor de R$ 347,00. Os demais Auxiliares do TCU recebem a diária no valor 

de R$ 324,00. O adicional de deslocamento dos servidores do TCU é de R$ 

300,00. 

O Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU e o Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário (AFFA) do MAPA, se equiparam como carreiras típicas de Estado. 

Então, essas duas carreiras devem se equiparar no direito de receberem o 

mesmo valor de diária em viagens a serviço. 

As duas carreiras citadas prestam relevantes serviços em prol do interesse 

público, mas ao se comparar o valor da diária concedida em viagem a serviço, 

quem é a carreira mais valorizada? 

Palavras Chave: Equiparação- valor diária TCU. 

6-INTRODUÇÃO 

Todos os servidores públicos federais, abrangidos pelo decreto nº 6.907, de 21 

de julho de 2009, quando em viagem a serviço, estão recebendo um valor de 

diária, que não mais supre suas necessidades, para custear as despesas 

individuais com alimentação, hospedagem e, deslocamento urbano (quando for 

o caso). 

Como esta tese está sendo apresentada ao CONAFFA, logicamente, o tema 

escolhido arremete aos direitos a serem, ainda, conquistados pela nossa jovem 

carreira e, um deles, é o direito do Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA), 

fazer jus ao mesmo valor de diária recebido em viagens a serviço, pelo Auditor 

Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU. 

Entretanto, ainda que seja uma tese para o CONAFFA, devemos entender que, 

como todo trabalho de fiscalização realizado pelo MAPA é um trabalho em 

equipe, esse direito a ser conquistado, deve ser estendido a todos os servidores 

do MAPA, uma vez que integrantes de uma equipe, viajam no mesmo veículo 

oficial e, se hospedam e fazem as refeições nos mesmos locais.  

Independente do grau hierárquico das carreiras, servidores dos níveis, 

administrativo, médio e superior, em viagem a serviço, têm as mesmas 

necessidades em termos de hospedagem, alimentação e deslocamento urbano.  
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7-DESENVOLVIMENTO 

7.1.Valor da diária aprovada pelo TCU 

A Portaria-TCU Nº 443, de 28/12/2018, disciplina, no âmbito do Tribunal 

de Contas da União, a concessão de diárias conforme valores ilustrados a seguir: 

CARGO/ FUNÇÃO VALOR DA DIÁRIA (R$) 

Ministro e Procurador-Geral 1.069,16 

Ministro-Substituto e Subprocurador-Geral 1.015,70 

Procurador 964,92 

FC-6 527,00 

FC-5 492,00 

FC-4 438,00 

Cargo em Comissão de Oficial de Gabinete e FC-3 406,00 

Cargo em Comissão de Assistente e FC-2 392,00 

FC-1 382,00 

Auditor Federal de Controle Externo 375,00 

Técnico Federal de Controle Externo 347,00 

AUX 324,00 

 

7.2.Valor da diária para os Servidores Públicos Federais 

Os servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, 

estão abrangidos pelo Decreto nº 5.992, de 19/12/ 2006, que dispõe sobre a 

concessão de diárias. Posteriormente, o decreto nº 6.907, de 21/07/2009, 

aprovou algumas alterações estabelecendo o valor da diária, conforme disposto 

na Tabela 1, ilustrada a seguir: 

Classificação do 
Cargo/Emprego/Função 

Deslocamentos 
para 

Brasília/Manaus/ 
Rio de Janeiro 

Deslocamentos 
para Belo 
Horizonte/ 

Fortaleza/Porto 
Alegre/Recife/ 
Salvador/São 

Paulo 

Deslocamentos 
para outras 
capitais de 

Estados 

Demais 
deslocamentos 

A) Ministro de Estado 581,00 551,95 520,00 458,99 

B) Cargos de Natureza 
Especial 

406,70 386,37 364,00 321,29 

C) DAS-6; CD-1; FDS-1 
e FDJ-1 do BACEN 

321,10 304,20 287,30 253,50 

D) DAS-5, DAS-4, DAS-
3; CD-2, CD-3, CD-4; 
FDE-1, FDE-2; FDT-1; 
FCA-1, FCA-2, FCA-3; 
FCT1, FCT2; FCT3, 
GTS1; GTS2; GTS3. 

267,90 253,80 239,70 211,50 

E) DAS-2, DAS-1; FCT4, 
FCT5, FCT6, FCT7; 
cargos de nível superior 
e FCINSS. 

224,20 212,40 200,60 177,00 
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F) FG-1, FG-2, FG-3; 
GR; FST-1, FST-2, FST-
3 do BACEN; FDO-1, 
FCA-4, FCA-5 do 
BACEN; FCT8, FCT9, 
FCT10, FCT11, FCT12, 
FCT13, FCT14, FCT15; 
cargos de nível 
intermediário e auxiliar 

224,20 212,40 200,60 177,00 

Fonte: Tabela 1– Valor da Indenização de Diárias aos servidores públicos 

federais, no País  

7.3. Comparação entre o valor das indenizações (adicional de 

deslocamento) pagas para locomoção urbana, que fazem jus receber os 

servidores do TCU e do MAPA: 

7.3.1.Servidores do TCU: 

DESCRIÇÃO 
NO PAÍS 

(R$) 

Adicional de embarque/desembarque 300,00 

Fonte: Anexo III, da Portaria-TCU nº 443/2018. 

 

7.3.2.Servidores do MAPA: 

ESPÉCIE VALOR R$ 

Adicional de que trata o art. 8º 95,00 

Fonte: Anexo II  (Incluído pelo Decreto nº 6.907, de 2009) 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6907.htm#art7
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8-CONCLUSÃO 

A diretriz desta tese é a equiparação com o valor da diária aprovada pela 

Portaria-TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018. 

O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso 

Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do 

país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício 

da sociedade. O Tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país 

quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.  

Dentre suas atribuições, deve julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. 

Portanto, se o TCU é o Órgão que fiscaliza a correta concessão e utilização das 

diárias, pelos servidores públicos federais, com certeza, a tabela de valor das 

diárias aprovada pela Portaria-TCU Nº 443, de 28 /12/2018, é a referência para 

a Administração Pública Federal.  

Além disso, o Art. 53 da citada Portaria do TCU dispõe que: 

“Art. 53. De modo a manter o poder aquisitivo, observada a disponibilidade 

orçamentária e financeira do TCU, os valores das diárias de servidor e 

ocupante de cargo em comissão poderão ser atualizados anualmente.” 

Portanto, o próprio Tribunal de Contas da União, certamente, haverá de 

reconhecer a defasagem no valor da diária prevista no decreto nº 6.907, de 

21/07/2009, que não é atualizada há dez anos. 

 

Esta tese propõe algo prático, incontestável, fácil de ser compreendida a diretriz 

e, que tem como propósito, valorizar a carreira de Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário e a dos demais servidores do MAPA.  

Ao invés de se ficar estudando ou tentando calcular os percentuais e índices 

para o reajuste no valor da diária, que podem ser alvo de críticas, ao se propor 

um valor maior ou menor, nada melhor e incontestável, do que usar o mesmo 

valor de diária aprovado pelo TCU. Simples e prático. 

Essa diretriz proposta neste tese, se aprovada, não precisará de contratação de 

consultores e nem formação de Grupo de Trabalho, para ser levada adiante. 
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8.1. Estratégia nº 1 da Diretriz proposta: 

Sabemos que o valor da diária, previsto na Tabela 1, do decreto nº 6.907/2009, 

não se aplica somente aos servidores do MAPA e, sim, a todas as carreiras da 

Administração Direta, autarquias e fundações, do Serviço Público Federal, por 

isso, numa linha de ação, a ANFFASINDICAL poderá somar forças e levar essa 

diretriz ao Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado 

(FONACATE).  

A ANFFASINDICAL com o apoio do FONACATE, deve iniciar uma forte e unida 

mobilização nacional, para se atualizar o valor da diária, que se encontra sem 

reajuste desde 2009.  

Pode parecer algo óbvio, mas é inconcebível termos que viajar a serviço, 

recebendo um valor de diária sem reajuste há dez anos. E, na minha percepção, 

inferência e lembrança, quer me parecer que o reajuste no valor da diária, no 

Serviço Público Federal, não tem sido parte da pauta principal das nossas 

reivindicações. 

8.2. Estratégia nº 2 da Diretriz proposta: 

É compreensível que carreiras típicas de Estado possam ter tabelas salariais 

diferentes, mas quando se trata de valor de diária, todos nós, servidores públicos 

federais, em viagem a serviço, desempenhando as respectivas atribuições 

regimentais, temos as mesmas necessidades e direitos, em termos de 

hospedagem, alimentação e deslocamento urbano. Nesse aspecto, não pode 

haver diferença!  

Qual a explicação para que um Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) do 

TCU, em viagem a trabalho pela União, receba um valor de diária e de adicional 

de deslocamento, bem maior que o Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA) 

do MAPA, que também trabalha para a mesma União? 

Caso a ANFFASINDICAL, não tenha sucesso no recebimento de apoio político 

pela Ministra do MAPA e, não receba acolhimento e aprovação do pleito pelo 

Ministério da Economia, sugere-se que nosso Sindicato ingresse na Justiça 

Federal e, requeira a equiparação com o valor da diária aprovada pela Portaria-

TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018, baseado no fato de que um Auditor 

Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU, em viagem a trabalho pela União, 

está recebendo um valor de diária bem maior que o Auditor Fiscal Federal 



7 

 

Agropecuário (AFFA) do MAPA, que também trabalha para a mesma União e, 

ambas se equivalem como carreira típica de Estado. 

Acredita-se, com todo o otimismo e esperança que deve acompanhar aqueles 

que buscam um objetivo, que o Poder Judiciário Federal decidirá pela aplicação 

de tratamento simétrico, entre o valor da diária de um Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário (AFFA) do MAPA e de um Auditor Federal de Controle Externo 

(AUFC) do TCU. 

Com certeza o Poder Judiciário Federal também reconhecerá a perda de valor 

aquisitivo da diária que nos é paga, atualmente, em viagens a serviço, 

considerando e comparando com o valor de diária que, os próprios julgadores 

fazem jus em viagens a serviço, demonstrada a seguir: 

Beneficiários Valor da diária 

Membros do Conselho da Justiça Federal (CJF) R$ 1.125,43 

Desembargadores Federais e Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral do CJF. 

R$ 1.069,16 

Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos R$ 1.015,70 

Analista Judiciário ou Ocupante de cargo em comissão R$ 618,99 

Técnico Judiciário ou ocupante de função 

comissionada 

R$ 506,44 

Fonte: Portaria n° CJF-POR-2015/ 00087 de 11/02/2015 

Encerro este tese, com um trecho da música de Rio Negro e Solimões que me 

inspira e, me norteia nos meus 36 anos de MAPA: 

“A VIDA É DURA SÓ PARA QUEM É MOLE. 

MAS QUEM TEM CORAGEM E FÉ, NÃO SE ENCOLHE. 

ACREDITAR E NUNCA DESISTIR. 

SOLTE A VOZ E CANTE FORTE, PARA TODO MUNDO TE OUVIR.” 
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