
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

 

PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  INDENIZAÇÃO  DE  TRANSPORTE. REMOÇÃO.
PAGAMENTO. RECURSO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PROVIMENTO.

I – Dispõe a Lei n. 8.112/1990, §1º do art. 53, que, em caso do servidor passar a ter exercício em nova
sede, com mudança de domicílio em caráter  permanente,  as suas despesas de transporte e de sua
família,  compreendendo  passagem,  bagagem  e  bens  pessoais,  serão  de  responsabilidade  da
Administração.

II – A Resolução n. 04/2008-CJF, que regulamenta a matéria no âmbito da Justiça Federal, dispõe, no
§6º do art.  96,  que “Para fins de indenização dos valores gastos com transporte de mobiliário, de
bagagem e de automóvel, será observado o limite de trinta e um metros cúbicos, acrescido de três
metros cúbicos por dependente que acompanhe o magistrado ou o servidor, até o máximo de quatro
dependentes, inclusos os custos de respectivo seguro.”.

III – Na hipótese, tendo o servidor recorrente contratado o serviço de transporte em valores abaixo
daqueles previstos em contrato firmado pela Administração com empresa de transporte contratada,
caracterizado o interesse público e a excepcionalidade da hipótese a autorizar a indenização.

IV – A indenização do valor gasto pelo servidor a titulo de transporte, em conformidade com o § 6º do
art.  96 da Resolução n.  04/2008-CJF,  como na hipótese que representa  significativa  economia ao
Erário, não acarretará restrição nas contas da Unidade Jurisdicionada pelo Tribunal de Contas da União.

V – Recurso a que se dá provimento.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade dar provimento ao recurso.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 15.10.2015.

 

 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian , Desembargador Federal, em
23/10/2015, às 16:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1314130 e o código CRC 06C3664E.
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