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Dicas para a Primeira Remoção:
O objetivo destas sugestões é auxiliar o servidor e seus familiares na primeira saída de Brasília e na chegada ao posto. 
 

  Saída do Brasil:

2)
 

  

Procedimento para autorização e emissão de passagem: é importante ter em mente que a regra para a Adminis-
tração é a de autorizar, preferencialmente, bilhetes mais curtos, ou seja, com menor tempo de duração (voo + escalas e/ou 
conexões) entre o ponto de partida e o destino. Preferencialmente significa que o bilhete mais curto não pode ser excessiva-
mente mais caro que as demais opções. Entre as opções com duração mais curta, a preferencia é pela mais econômica.

Caso o voo pretendido não seja no trecho e/ou datas oficiais, basta solicitar que a agência de viagens efetue um comparativo 
de valores entre o bilhete oficial e o bilhete pretendido, mantendo a mesma data de partida da origem. Caso a passagem de 
interesse seja mais econômica que o bilhete oficial, a Administração autorizará o pretendido pela família. Se o bilhete oficial for 
mais econômico, entretanto, este será emitido. Nesse caso, o servidor, às suas custas, poderá pagar pela remarcação do 
bilhete, desde que observados dois obstáculos técnicos enfrentados pelas agências de viagens: A) a companhia aérea 
deve ser a mesma do bilhete oficial já emitido; B) não pode haver troca de moeda (exemplo: o bilhete oficial era 
em reais e a troca desejada resulta no pagamento em dólares). Uma das possibilidades é a alteração da data de partida, a fim 
de encontrar um dia em que a o voo preferencial esteja com o preço mais barato do que o bilhete oficial. Exemplo: servidor, 
removido de Brasília para Lisboa, quer fazer trânsito em Buenos Aires. Primeiro passo é pedir à agência de viagens que efetue 
comparativo entre Brasília - Lisboa e Brasília - Buenos Aires - Lisboa, ambos com partida para dia 26/3. Duas hipóteses:

A) o bilhete oficial (Brasília - Lisboa) custa USD 1.500,00 e o bilhete desejado (Brasília - Buenos Aires - Lisboa, com stop para 
trânsito em Buenos Aires) custa USD 1.400,00: a reserva deverá ser enviada à Administração (fisicamente, caso seja partida 
desde a SERE; por telegrama, caso do exterior), que atualizará os valores no momento da emissão e, caso o bilhete desejado 
ainda esteja mais em conta, ele será autorizado;

B) o bilhete oficial custa USD 1.500,00 e o bilhete desejado custa USD 1.501,00: tentar outra data, para ver se é possível 
encontrar um dia em que o desejado fique mais barato. Se deu certo, é caso da hipótese anterior; se não, a reserva deverá ser 
encaminhada à Administração, que atualizará os valores no momento da emissão e, caso o bilhete oficial ainda esteja mais em 
conta, ele será autorizado. Nesse caso, o servidor deverá, tendo em mente os obstáculos das agências de viagens descritos 
acima, arcar com os custos da alteração, que não se limitarão ao complemento de USD 1,00, pois há necessidade de pagar 
multa de remarcarão e taxa administrativa da agência de viagens.

É importante salientar que, uma vez informado o código pelo servidor, é feita a autorização, pela DPAG, para a emissão do 
bilhete pela agência de viagens. O repasse do código pelo servidor implica a aceitação da passagem ali informada. Qualquer 
alteração posterior à emissão da passagem, com ônus ao Erário, só é possível por razões de serviço ou saúde.

Transporte de animais: não há previsão legal que determine a emissão de passagem, caso seja a opção mais cara, por 
determinada empresa aérea que aceite o transporte de animais na cabine do avião. Em hipótese de impossibilidade de emissão 
da passagem pela companhia aérea que aceita o transporte de animais, por ser mais caro, sugere-se que um dos depen-
dentes voe, às próprias custas, nessa companhia.

Passagens Aéreas:

1) Se preparando para o Custo de Vida no Exterior:
Site que compara custo de vida entre cidades: http://www.expatistan.com/cost-of-living



Excesso de bagagem acompanhada: o MRE reembolsa o excesso de bagagem somente em remoções para o exterior. 
Em remoções entre Postos ou de volta para o Brasil, esse reembolso não é possível. É necessário, para tanto, que o servidor 
solicite previamente à DPAG a autorização para tal e, posteriormente, envie a nota fiscal para o reembolso. O limite máximo a 
ser reembolsado é o de 50% da franquia de bagagem facultada em cada bilhete da família.

Exemplo: o bilhete emitido permite o transporte de 2 malas de 32kg. O MRE custeia 1 mala adicional de 32kg (para cada 
bilhete).

Transporte de bagagem desacompanhada: talvez o assunto que mais aflija as famílias removidas. Há extensas 
explicações sobre o assunto na rede interna do MRE e em circulares telegráficas. Os procedimentos administrativos variam 
de acordo com a origem e com o destino da mudança:

A) servidor removido desde o Brasil: a empresa já foi licitada pelo MRE. Após a publicação da remoção e a entrega dos 
formulários necessários, será feita Ordem de Serviço à empresa, que contactará o servidor para agendar as vistorias. Todos 
os documentos solicitados pelas empresas deverão ser autenticados em cartório (exceto o bilhete aéreo, que é autenticado 
na DPAG). O servidor tem direito a 30 dias de armazenagem grátis no Brasil (nunca na origem), no depósito da empresa, 
antes do embarque do conteiner. Sugere-se que todas as obras de arte, de qualquer época, sejam objeto de pedido de 
liberação ao IPHAN (isso inclui quadros, estatuetas, gravuras etc). Sugere-se, também, que itens valiosos e frágeis sejam 
listados com valor real na lista de seguro (se necessário, o servidor poderá pagar a complementação do seguro autorizado 
pelo MRE).

B) servidor removido entre Postos: publicada a remoção, o posto de origem fará licitação a fim de selecionar a empresa 
para o transporte da bagagem. Existe,também, a possibilidade de usufruir um período de armazenagem (apenas um, no 
máximo de 30 dias), seja na origem, seja no destino. Caso haja interesse em levar veículo, o posto de destino deve ser 
formalmente consultado sobre eventuais proibições para a entrada de automóvel. Sugere-se que itens valiosos e frágeis 
sejam listados com valor real na lista de seguro (se necessário, o servidor poderá pagar a complementação do seguro 
autorizado pelo MRE).

C) servidor removido para o Brasil: a empresa já foi licitada pelo MRE. Após a publicação da remoção e o envio de telegrama 
necessário, será feita Ordem de Serviço à empresa, que contactará o servidor para agendar as vistorias com as empresas 
locais (cuja escolha é de responsabilidade da empresa licitada no Brasil). Todos os documentos solicitados pelas empresas 
deverão ser autenticados em cartório, após a chegada do servidor no Brasil (exceto o bilhete aéreo, que é autenticado na 
DPAG). O servidor tem direito a 30 dias de armazenagem grátis no Brasil (nunca na origem), no depósito da empresa, 
depois da chegada do conteiner (útil para quem está na lista de espera do apartamento funcional ou para quem está à 
procura de moradia). Sugere-se que itens valiosos e frágeis sejam listados com valor real na lista de seguro (se necessário, 
o servidor poderá pagar a complementação do seguro autorizado pelo MRE).

Recebimento da ajuda de custo: depende da disponibilidade orçamentária, mas, em regra, acontece antes da partida do 
servidor.



3) Limites de volumes para mudança: 
Os limites de transporte de bens móveis são definidos em lei, a mesma que rege aspectos relacionados à vida no exterior 
e que se aplica a todos servidores públicos. As regras são definidas com base nas classes, salários e tempo de exterior 
do funcionário. 

Após a publicação da remoção, a área competente do MRE expede ordem de serviço para a empresa de transporte, 
previamente contratada, que realizará, segundo as determinações de cubagem e peso, o transporte dos bens. Esse 
mecanismo vale para remoções da SERE (Secretaria de Estado) para o exterior e vice-versa.

O limite de bagagem é especificado pelas empresas aéreas. O MRE pode autorizar, previamente, um excedente de 50% 
de volume nas remoções de Brasília para o exterior. É necessário solicitar a DPAG (divisão de pagamentos), por meio de 
um “minimemo” assinado pelo própio servidor, a concessão do benefício e, após o término da viagem, enviar o compro-
vante de pagamento solicitando o reembolso.

4) Caso o cônjuge tenha interesse em exercer atividade remunerada no posto, verificar com antecedência se 
há um acordo bilateral entre os países que o permita trabalhar. Essa informação pode ser encontrada na CGPI (Coorde-
nação Geral de Privilégios e Imunidades), no Itamaraty em Brasília, ou pelo site:
http://dai-mre.serpro.gov.br/pesquisa_ato_bil

A busca por acordos pode ser feita por país. Na opção “Assunto”escolha “Dependentes – Atividade Remunerada”. É 
possível visualizar a situação do acordo, sua entrada em vigor, etc.

5) Verificar se há algum documento que será necessário no posto, tais como carteira de habilitação internacional, recon-
hecimento de diploma dos familiares, entre outros documentos que também deverão estar na sua mala, certidões de 
nascimento, casamento, registros de vacinação e médicos.

6) Levar fotos para registros de identificação.

7) Orienta-se cautela com o uso da ajuda de custo, pois a mesma será de significativa importância na chega-
da ao novo posto. Como o próprio nome sugere, a verba de ajuda de custo destina-se ao custeio de despesas imediatas 
quando da chegada ao país de destino. Nas remoções, é normal que se necessite de um tempo mínimo para abertura de 
conta, transferências bancárias, chegada do cartão de crédito ou para fazer o câmbio para a moeda nacional, além do 
tempo necessário para as providências que deverão ser tomadas na chegada ao posto para pagamento da RF (residência 
funcional), que, juntamente com o salário, podem tardar um mês após a chegada . O valor da ajuda de custo varia de acordo com 
o local, a classe do funcionário e o tempo de exterior.

8) Empregado Doméstico (termo usado pela CLT)
A legislação prevê o pagamento de uma passagem aérea de ida e volta pa a somente um/a empregado/a doméstico/a do servidorr
removido para o exterior e entre postos. 
 
Cabe ao funcionário verificar as exigências do país de destino quanto ao visto, e também as leis trabalhistas para determinação 
de salário e para o conhecimento dos direitos e deveres que regem a categoria no país.

9) Orienta-se fazer uma revisão médica em toda a família antes da partida, atualmente somente os funcionários são obrigados 
a fazê-la. 

 



 Chegada ao Posto:

1) O Auxílio moradia, RF, está disponível ao servidor a partir do momento em que ele deixa o Brasil. Essa verba pode ser 
utilizada para hospedagem em hotel ou similar, devendo obedecer o limite da RF. O valor excedente à RF será de responsabilidade 
do servidor. Recomenda-se acelerar o processo de aluguel e entrada no imóvel de residência, para evitar o excesso de despesas. 
Recomenda-se na nota fiscal do hotel, separar o custo da estada de outros gastos, tendo em vista que gastos extras, como 
alimentação, lavanderia e  etc, não podem ser pagos coma RF.

2) Em muitos países o servidor precisará, na assinatura do contrato, pagar o valor do primeiro primeiro aluguel duplica
-

do; entende-se que o segundo montante ficará em depósito do proprietário para eventuais despesas com o imóvel (depósito de 
segurança). A restituição do mesmo será avaliada ao final do contrato. A depender do país, ou até mesmo da cidade, para o qual 
se foi removido, o valor do depósito de segurança pode ultrapassar dois meses.

3) Aconselha-se fixar o contrato de aluguel em dólar, com valor fixo, sem reajustes, até o prazo final do servidor no 
posto, incluindo sempre a cláusula diplomática no documento. 

A cláusula diplomática garante ao servidor que, caso termine o contrato antes do tempo estipulado, em razão de remoção, 
estará livre da multa. Em alguns postos não será possível inserir a cláusula diplomática no contrato. Sugerimos que verifiquem a 
prática comum em cada posto.

4) Postos em que haja embaixatriz, sugere-se mandar um cartão para comunicá-la da chegada e/ou oferecer flores.

5) Geralmente o servidor terá um dia livre para receber seu container, mas não poderá contar com dias extras para a organi-
zação de sua mudança, sempre dependendo do prévio entendimento da embaixada.

6) Orienta-se providenciar todos os pedidos de documentação de identificação no país imediatamente, como identidade, habili
-

tação de condução, autorização de trabalho para cônjuge, entre outros específicos de cada país. Eventualmente 
os prazos de recebimento destas documentações podem ser longos.

7) Supervisione a colocação do lacre no container na partida e exija o rompimento desse sob sua supervisão na porta do seu 
domicílio no posto. 



      Informações Adicionais:

1) Transporte de Animais:
A responsabilidade, quanto ao transporte de animais é inteiramente do servidor. O Itamaraty não se envolve com o
transporte de animais domésticos. 

Exsite um site virtual que publica dicas do que é preciso para viajar com bicho de estimação em diversos países:
http://doc-dog.com/

2) Transporte de Automóveis:
A Receita Federal do Brasil autoriza a saída de automóveis para o exterior, na categoria de saída temporária. O Itamaraty, 
por sua vez, pode autorizar o pagamento do transporte do veículo.

Compete ao servidor verificar junto às autoridades do país, objeto da remoção, quanto à autorização para a entrada do 
bem.

Somente é permitido o transporte para importação de veículo, quando o bem tiver no mínimo trinta anos ou mais na 
categoria de colecionador. Contudo, deve-se pagar o imposto de importação e outros incidentes. O bem somente poderá 
ser vendido após dois anos de sua entrada no país.

3) Seguro Saúde:
O seguro de saúde médico e dentário é custeado pelo MRE, que contrata uma empresa de seguros que o administra 
perante os segurados do Itamaraty.

O Ministério efetua os reembolsos a partir das despesas de gastos médicos e dentários de $800,00 (dólares) anuais por 
família, equivalente a franquia familiar. 

Atualmente a empresa administradora de seguros é a Allianz.

Ano fiscal da Allianz é de Abril a Abril, para base da franquia e gastos. 
O servidor tem uma cobertura de 80% dos tratamentos médicos por meio de reembolso ou no caso dos hospitais conve-
niados, o segurado paga somente a diferença de 20% do tratamento.

O limite de 80% de reembolso das despesas médicas é igual a US$ 6.500,00 por segurado durante o ano fiscal da 
seguradora. Os valores que excedentes receberão reembolso de 100%. 

A cobertura para tratamento dentário é de 50% do valor total para consultas correntes. Tendo um limite de US$ 2.000,00 
anual.

No caso de acidentes ou tratamentos dentários emergenciais o seguro pagará 80%, quando o segurado necessitar 
internação.

O tratamento de fisioterapia tem cobertura de 80% com limite de 12 sessões. A partir de então, exige-se a recomendação 
médica para execução de outras sessões fisioterapêuticas.



Acupuntura e tratamento homeopático estão previstos coberturas de 80% do valor. A quiropraxia tem igual cobertura, 
sendo que com um limite de 30 sessões anuais.

Tratamento Psiquiátrico tem cobertura de 52 atendimentos anuais com valor máximo de US$ 60,00 a visita.  

Valores de Apólices nos Seguro de Vida:

Embaixador e Ministro US$ 115.000

Conselheiro e Secretários US$ 82.000

Oficial de Chancelaria US$ 58.000

Assistente de Chancelaria US$ 46.000
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4) Auxílio-Familia
O servidor público no exterior contará ainda com o valor do Auxílio-Familia, que é calculado com base na IREX, uma das rubricas 
que compõem o contracheque no exterior. O cálculo é feito com base no número de dependentes, para o cônjuge/companheiro 
equivale a 10% da IREX e 5% para cada filho. Desse modo, poderíamos exemplificar que o servidor acompanhado de sua 
esposa e mais dois filhos receberia o auxílio-família de 20% de sua IREX.

5) Declarando Imposto de Renda do Cônjuge no Exterior:
O diplomata a serviço no exterior é considerado residente no Brasil, para fins de declaração do Imposto de Renda. Assim, se ele 
não faz declaração de saída, o cônjuge também não precisa. 

De toda forma, para evitar questionamentos da Receita, é melhor que o diplomata inclua o cônjuge como seu dependente na 
Declaração (até porque, é o que geralmente ocorre).

Para quem tem cônjuge sem fonte de renda - ou com rendimentos isentos e não-tributáveis - pode ser vantajoso optar pela 
declaração conjunta. Eventuais rendimentos do cônjuge, devem ser incluídos na declaração do diplomata/titular, identificados 
como rendimentos do dependente. O mesmo deve ser feito em relação ao patrimônio do cônjuge.

Se a declaração for conjunta, não deve haver outra declaração do cônjuge, separadamente. 

CÔNJUGES SERVIDORES PÚBLICOS (ou com Renda fixa): Nesses casos, a  declaração conjunta nem sempre é financeira-
mente interessante.  É possível testar os dois casos usando o programa da Redeita Federal antes de enviar a delcaração.




