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Nota Técnica nº  168 /2010/COGES/DENOP/SRH/MP 
 
ASSUNTO: Reembolso de despesas com transporte de mobiliário 
 
Referência: Processo nº  44000.002636/2008-27 e anexo 44000.001806/2008-56 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 1.  Trata o presente processo do requerimento, fls. 01 e 02, do servidor Nelson 
Monteiro de Abreu Sampaio Junior, Analista do Seguro Social, para solicitar o reembolso 
de despesas do transporte de bagagens no valor total de R$ 3.457,60, em razão do 
deslocamento da GEX São Paulo para o MPS/APEGR Paraná, conforme Portaria nº 
979/2008, publicada no DOU de 13/06/2008.  
 

ANÁLISE 
 
2.   Consta, às fls. 03 e 04, cópia da Nota Fiscal referente à arrumação, carga e 
descarga de mudança residencial. E ainda, fls. 06 a 23, os orçamentos realizados pelo 
interessado nas empresas A.Moretto,  Mudanças Trans Capital e Confiança Mudança e 
Transporte. 
 
3.   A Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Previdência 
Social, por meio do Despacho às fls. 27 a 36, esclareceu, no item 12, que não existe amparo 
legal ao ressarcimento das despesas com transporte de mobiliário e bagagem. Entretanto, no 
item 13, ressaltou o disposto no relatório médico emitido pela Psicóloga acerca da mudança 
promovida pelo servidor em relação à saúde de seu filho menor, nesses termos:  
 

“O paciente Rudah Monteiro de Abreu encontra-se em acompanhamento psicoterapêutico 
desde 12 de março de 2008. O paciente veio de São Paulo no início deste ano, sendo que 
já realizava acompanhamento psicológico e psiquiátrico em sua cidade. (...) Frente a este 
quadro já diagnosticado e atualmente tratado pela Psicologia e Psiquiatria foi tomada a 
decisão acertada de realizar a mudança da família para Curitiba no início do ano para 
não prejudicar o bom andamento escolar do paciente, bem como facilitar seu processo 
de adaptação a um novo ambiente. Afirmo que o mesmo seria extremamente 
prejudicado caso essa mudança fosse realizada no decorrer do ano, já com o processo 
letivo iniciado. Sendo assim, o objetivo principal e perfeitamente justificável da 
antecipação desta mudança foi minimizar os efeitos negativos desta para o paciente, 
permitindo que ele se adapte com menor ansiedade a uma nova cidade, novo colégio e 
novos amigos.” (Grifos no original)   

 
4.   A concessão do referido benefício está prevista no art. 53 da Lei nº 8.112/90 nos 
seguintes termos: 
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  “ Art. 53.  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do 
servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com 
mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de 
indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha 
também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 
 
§1ºCorrem por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de 
sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.” 

 
5.   A então Coordenação-Geral de Sistematização e Aplicação da Legislação deste 
Ministério em resposta quanto à legalidade de se efetuar o ressarcimento de valores referentes 
ao transporte do mobiliário de servidor que, no interesse da Administração, passe a ter 
exercício em nova sede, por motivo de redistribuição, cessão ou nomeação para exercer cargo 
comissionado, vez que os dispositivos legais sobre o assunto, em momento algum, tratam 
desse ressarcimento, assim se pronunciou por meio do Memorando nº 50/COGLE/SRH, de 12 
de dezembro de 2002, in verbis: 
 

 “2. Sobre o assunto, temos a informar que ao agente público só é permitido 
fazer aquilo que a legislação expressamente autoriza. Assim, não cabe ressarcimento 
de valores referente a transporte mobiliário efetuado pelo servidor haja vista que 
embora o art. 1º do Decreto nº 4.004/2001, assegure o direito de transporte do 
mobiliário, o art. 8º determina a exigência de empenho prévio para a concessão da 
ajuda de transporte de bagagem. 
 
 3. Assim, em cumprimento ao disposto no mencionado decreto, no âmbito 
deste Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi celebrado nos termos do 
inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.666/93, o Contrato Administrativo nº 062/2001, 
objeto do Processo nº 03112.001369/2001-14,  que tem por objeto a prestação de 
serviços de transportes de cargas local e interestadual, na modalidade porta a porta, 
de bens móveis, exatamente com esse objetivo. 
 
 4. Assim, deve esta Coordenação-Geral de Recursos Humanos comunicar 
ao servidor, da impossibilidade legal do ressarcimento pleiteado, informando que o 
transporte de mobiliário, quando o servidor preencher os requisitos para sua 
concessão, deve ser solicitado à CGRH, que adotará as medidas pertinentes.” 

   
6.   Observa-se que o § 1º do art. 53 supratranscrito é taxativo quando declara que a 
administração arcará com as despesas de transporte do servidor, sendo reforçado pela 
Orientação Normativa nº 1, de 29/4/2005 expedida por esta SRH, que em seu art. 6º define 
que “as despesas decorrentes de transporte de mobiliário e de bagagem serão diretamente 
custeadas pela Administração e sujeitam às disposições contidas no art. 4º do Decreto nº 
4.004, de 2001”.  
 

CONCLUSÃO 
 
7.   Desse modo, a Administração Pública deve providenciar o transporte de 
mobiliário e bagagem, não existindo amparo legal para o ressarcimento de tais despesas 
quando arcadas pelo servidor. 
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8.   Isso posto, esta Divisão de Análise de Processos entende que a Administração 
custeará diretamente as despesas decorrentes de transporte de mobiliário e de bagagem, 
situação não vislumbrada no caso em análise. Destarte, não há previsão para o reembolso de 
tais despesas. 
 

 
Brasília, 18 de fevereiro de 2010. 

 
 

 
BYANNE RIGONATO TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA  

Matrícula SIAPE 1544097 Chefe da Divisão de Análise de Processo 
  

 
De acordo. À consideração superior. 

 
 

Brasília, 19 de fevereiro de 2010. 
 
 

OTÁVIO CORRÊA PAES  
Coordenador Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas - Substituto 

 
 
  Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do 

Ministério da Previdência Social, na forma proposta. 
 

           Brasília      24 de fevereiro de 2010. 
 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais  


