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NOTA TÉCNICA Nº   436/2010/DENOP/SRH/MP 

 
 

ASSUNTO: Momento do pagamento de ajuda de custo. 
 
Referência: Processos nº 04500.001562/2010-71 
 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1. Trata de consulta do Ministério da Previdência Social acerca do momento do 

pagamento de ajuda de custo, se antes ou depois do deslocamento, em face de interpretação dos 

ditames do Decreto nº 4.004, de 2001, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo e de 

transporte aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais. 

 

ANÁLISE 
 

2. O órgão em questão solicita análise dessa Coordenação-Geral, com intuito de 

firmar entendimento acerca do momento do pagamento da ajuda de custo, pois conforme aduz o 

Ministério da Previdência Social às fls 22, o Decreto nº 4.004, de 08 de novembro de 2001, a 

Orientação Normativa/SRH/MP  nº 01, de 29 de abril de 2005 e a Lei nº 8.112, de 1990, não 

exaure o assunto, pois não explicam o procedimento a ser adotado”. 

 

3. Relativamente ao pleito, faz-se necessário trazer à colação o art. 7 do Decreto nº 

4.004, de 2001, o art. 6 da ON/SRH nº 01, de 2005, bem como o art. 53 da Lei nº 8.112, de 1990, 

assim transcritas: 

 
DECRETO Nº 4.004, DE 2001 
 

Art. 7º  Será restituída a ajuda de custo: 
I - considerando-se, individualmente, o servidor e cada dependente quando não se 
efetivar o deslocamento para a nova sede no prazo de trinta dias, contados da concessão, 
observado o disposto no art. 46 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA/SRH/MP Nº 01, DE 2005 

 
Art. 6º As despesas decorrentes de transporte de mobiliário e de bagagem serão 
diretamente custeadas pela Administração e sujeitam-se às disposições contidas no art. 4º 
do Decreto nº 4.004, de 2001. 
(...) 
Art. 8º  As despesas relativas à ajuda de custo, passagens e transportes de bagagem 
dependerão de empenho prévio, observado o limite dos recursos orçamentários próprios, 
relativos a cada exercício, vedada a concessão para pagamento em exercício posterior. 
 

LEI Nº 8.112, DE 1990 

 

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.(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 
§ 1º  Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua 
família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.  

 

4. Das normas acima transcritas, observa-se que o pagamento de ajuda de custo 

somente se justifica quando houver despesas para instalação em nova sede, com mudança de 

domicílio em caráter permanente. Observa-se que o §1º do art. 53, da Lei nº 8.112, de 1990, fixa 

com precisão que a Administração arcará com as despesas de transportes do servidor, reforçado 

pelo art. 6º da ON/SRH Nº 1, de 2006. 

 

5. Ademais, o art. 4º do Decreto nº 4.004, de 2001, ao utilizar a expressão 

“concessão”, inferiu que a ajuda de custo é um ato da Administração Pública, logo o servidor 

fará jus a essa indenização quando ela for concedida no interesse do serviço. 

 

6. Dessa forma, em resposta a consulente, entende-se para a concessão de ajuda de 

custo, o seu pagamento se dará antes do deslocamento do servidor, cabendo também a 

Administração Pública providenciar o seu transporte de mobiliário e bagagem. 

 

7. Registre-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento desta Secretaria, 

exarado por meio do Memorando nº 50/COGLE/SRH, de 12 de dezembro de 2002, não há 

amparo legal para o ressarcimento de despesas como o transporte mobiliário e bagagem quando 

arcadas pelo servidor. 
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CONCLUSÃO 
 

8. Isto posto, entende-se que o pagamento de ajuda de custo deverá se custeada pela 

Administração Pública antes do deslocamento do servidor, em observância ao art. 53 da Lei nº 

8.112, de 1990, c/c com o  art. 6 da ON/SRH nº 01, de 2005 e o art. 4, do Decreto nº 4.004, de 

2001. 

 

9. Com estes esclarecimentos, submetemos a presente Nota Técnica à consideração 

superior, sugerindo a restituição dos autos à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do 

Ministério da Previdência Social, para conhecimento e providências. 

 

 
Brasília,    28   de    abril   de 2010. 

 
 

MÁRCIA ALVES DE ASSIS              ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
                               Agente Administrativo                                       Chefe da DIORC 
 

 
De acordo. 
À consideração superior. 
 

 
Brasília,    28   de    abril   de 2010. 

 
 

GERALDO ANTONIO NICOLI 
Coordenador-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas 

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

Previdência Social, para conhecimento e providências. 
 

 
Brasília,   03   de   maio  de 2010. 

 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 


