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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Secretaria de Gestão Pública 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

Coordenação-Geral de Aplicação das Normas 

 

NOTA TÉCNICA Nº 66 /2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

 

Assunto: Pagamento de auxílio natalidade de exercícios anteriores. 
 

 

 

Interessada: MEC/Universidade Federal de Goiás.              

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.  A Nota Técnica nº 484/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, de 10 de outubro de 2012, 

encaminha consulta sobre a legalidade e data de referência do pagamento de despesas de exercícios 

anteriores referentes a auxilio natalidade de servidores da Universidade Federal de Goiás.  

2.   Entende esta CGNOR/DENOP/SEGEP/MP que o fato gerador do auxílio natalidade é 

o nascimento do filho, a ser comprovado pela apresentação da respectiva certidão de nascimento, 

independentemente da data da apresentação do requerimento, estando o pagamento condicionado à 

observância do prazo prescricional estabelecido no Decreto nº 20.910, de 1932, a contar da 

caracterização da despesa (fato gerador). 

3.   Sugere-se o encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Despesas com 

Pessoal e Sentenças, da Secretaria Adjunta para Assuntos Fiscais/SOF/MP para conhecimento e 

providências que julgue necessárias.     

ANÁLISE 

4.  Tratam os autos de consulta encaminhada pela NOTA TÉCNICA nº 

484/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, da Coordenação-Geral de Despesas com Pessoal e Sentenças, da 

Secretaria Adjunta para Assuntos Fiscais, da SOF/MPOG, sobre a possibilidade do pagamento de 

despesas de exercícios anteriores referentes à auxílio natalidade de servidores da Universidade 

Federal de Goiás.       

5.   A citada nota técnica apresenta o relato do histórico da presente demanda e encaminha 

os questionamentos, conforme abaixo:  

    (...) 
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    6. Assim, para que esta SOF possa instruir adequadamente a SPO/MEC e outros 

    órgãos, que por ventura venham solicitar informação de como proceder ao  

    pagamento do referido benefício, torna-se necessária a manifestação do  

    Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal da Secretaria de 

    Gestão Pública deste Ministério – DENOP/SEGEP/MP, notadamente quanto ao 

    esclarecimento se a data temporal para a caracterização da despesa relativa ao 

    auxílio-natalidade é:   

    a) a data do nascimento do filho, independentemente da data do requerimento do 

    benefício, pelo servidor; ou 

    b) a data do requerimento do benefício pelo servidor.“ 

    (...) 

6.  Com o objetivo de fundamentar o entendimento sobre o tema, resgatamos o que diz o 

Art. 196, e seus parágrafos, da Lei nº 8.112/90, abaixo transcritos:     

    (...) 

    Do Auxílio-Natalidade 

    Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de 

    filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no 

    caso de natimorto. 

    § 1o Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% (cinquenta por 

    cento), por nascituro. 

    § 2o O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a 

    parturiente não for servidora. 

    (...) 

7.   Com o mesmo intuito, tratando de caso concreto, o Ofício nº 233 /2003-

COGES/SRH/MP, de 1º de setembro de 2003, em resposta a consulta assemelhada, manifestou o 

entendimento abaixo transcrito:  

    (...) 

    “Refiro-me à consulta formulada por intermédio do FAX de 18.8.2003, acerca do 

    pagamento do auxílio-natalidade a servidora que teve uma criança em setembro de 

    2000 e somente em agosto de 2003, requereu o benefício, temos a esclarecer que ao 

    teor do art. 196 da Lei nº 8.112, de 1990, é devido o pagamento do mesmo à razão de 

    um salário mínimo vigente à época do nascimento da criança (Grifo nosso), e 

    conforme a Orientação Normativa SAF nº 22, de 27.12.90, publicada no Diário 

    Oficial da União  de 28 seguinte, deverá ocorrer com a apresentação da certidão de 

    nascimento.”    

    (...) 
 

8.   Por fim, em conformidade com o art. 196 da Lei nº 8.112/90 e corroborando com o 

teor do Ofício nº 233 /2003-COGES/SRH/MP, de 1º de setembro de 2003, o fato gerador do auxílio 

natalidade, comprovado pela apresentação da respectiva certidão de nascimento, é o nascimento do 

filho. Oportuno esclarecer, contudo, que o pagamento somente será realizado se houver solicitação 

da parte interessada, devendo-se  observar o prazo prescricional estabelecido no Decreto nº 20.910, 

de 1932, a contar da caracterização da despesa.   
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CONCLUSÃO 

9.   Ante aos fatos e atos acima mencionados, conclui-se que a data do nascimento deve 

ser a referência para o pagamento do auxílio natalidade, independentemente da data de apresentação 

do requerimento pela parte interessada. Contudo, o pagamento está condicionado à observância do 

prazo prescricional estabelecido no Decreto nº 20.910, de 1932, a contar da caracterização da 

despesa (fato gerador). 

 À consideração da Senhora Coordenadora-Geral.  

 

                    Brasília,  02 de  abril   de 2014. 

 

 

 

           JOSE LEITÃO DE A FILHO                        TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA 

                     Técnico da DIPVS      Chefe da DIPVS 

 

De acordo. Ao Senhor Diretor para apreciação. 

 

Brasília,  02 de  abril   de 2014. 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 

 

Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Despesas com Pessoal e Sentenças, da Secretaria 

Adjunta para Assuntos Fiscais, da SOF/MP, para conhecimento e providências que julguem 

necessárias.   

                                                                                                          Brasília,  02 de  abril   de 2014. 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 


