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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1.  Por meio do Despacho nº 35/2011-DELP/CRH/DGP/DPF fls. 75/78, a 

Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Federal aponta os seguintes 

questionamentos acerca da concessão de ajuda de custo: 

 

a) O servidor faz jus à ajuda de custo referente aos seus dependentes no caso 

deles não residirem na mesma localidade que o requerente? 

 

b) É possível conceder ajuda de custo ao servidor relativo à ajuda de custo 

concernente aos seus dependentes, na ocasião em que esses dependentes 

apenas efetivarem mudança de cidade, ou seja, permanecerem ao mesmo 

estado (unidade federativa)? Há alguma exigência de distância entre a cidade 

de destino para se considerar mudança de domicílio? 

 

c) Deverá ser restituída ajuda de custo referente aos dependentes na situação 

em que os aludidos indivíduos, antes de decorridos três meses de 

deslocamento, mudarem de domicílio, ou ainda, estabelecerem outro (mais de 

um) domicílio? 

 
ANÁLISE 

 
2.  Preliminarmente, faz-se necessário cientificar que dos autos não consta 

pronunciamento da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça, órgão 

setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, condição necessária 

para pronunciamento deste Órgão Central do SIPEC. 

 

3.  Contudo, esta Coordenação-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação 

das Normas - CGNOR/MP, em caráter excepcional, auxiliará a Coordenação de Recursos 
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Humanos do Departamento de Polícia Federal acerca da matéria em comento, mesmo ausente 

a análise do órgão setorial competente para tanto. 

 

4.  A concessão da ajuda de custo encontra-se prevista nos arts. 53 a 57 da Lei nº 

8.112, de 1990, sendo regulamentada pelo Decreto nº 4.004, de 2001, que estabeleceu que o  

pagamento da referida indenização 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. 

 

5.  Relativamente à mudança de domicílio, tem-se por necessário que este ocorra 

entre Estados da Federação, ou mesmo dentro do Estado, sendo consequência lógica do 

“deslocamento para nova sede”, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990.  

 

6.   O Decreto nº 4.004, de 2001, estabelece que a ajuda de custo será calculada 

com base no número de dependentes do servidor (§2º, do art. 2), e, nos caso em que o 

servidor não tenha dependente ou tenha apenas 1 (um), corresponderá a uma remuneração, 

caso possua 2 (dois) dependentes, a duas remunerações, caso possua 3 (três) dependentes ou 

mais, a três remunerações. 

 

7.  Importa observar que não consta das legislações vigentes qualquer exigência 

quanto à data de deslocamento dos dependentes, ou de uma distância mínima entre a cidade 

de origem e a cidade de destino. Assim, a Administração tem o dever de custear as despesas 

de transporte do servidor e de sua família, não havendo no dispositivo legal qualquer 

referência à obrigatoriedade de que eles estejam na mesma cidade e que o deslocamento da 

família seja a partir do mesmo local do servidor. 

 

8.  Registre-se, por oportuno, que tal entendimento foi corroborado pela 

Consultoria Jurídica deste Ministério, por meio do PARECER/MP/CONJUR/PLS/Nº 1248 – 

3.13/2009. 

 

9.  Quanto à possibilidade do deslocamento dos dependentes a outra localidade 

antes de completados os três primeiros meses, esclareça-se que tal restrição abarca apenas o 

servidor, agente central da concessão da indenização, razão pela qual não se deve estender 

seus efeitos aos dependentes, uma vez que não há previsão legal para tal vedação. 
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CONCLUSÃO 
 

10. Isto posto, conclui-se que: 

 

a) para a concessão de ajuda de custo e para o custeio de transporte, o art. 53 

da Lei nº 8.112, de 1990, bem como o Decreto nº 4.004, de 2001 não exigem que 

os dependentes se desloquem do mesmo lugar de onde partiu o servidor, bem 

como inexiste a determinação de uma distância mínima entre a cidade de origem 

e a cidade de destino. A indenização será devida desde que haja despesas de 

instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em 

nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente; 

 
b) na hipótese de mudança de domicílio dos dependentes a outra localidade, 

antes de decorridos os três primeiros meses do deslocamento, não será fato 

ensejador para que o servidor restitua a ajuda de custo, uma vez que tal restrição 

abarca apenas ao servidor; 

 
c) em suma, o pagamento da ajuda de custo só se justifica quando houver 

despesas para instalação em nova sede, decorrentes da mudança do servidor, e  

não de seus dependentes. 

 
11. Com estes esclarecimentos, sugere-se a restituição dos autos à 

Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Federal, para conhecimento 

e demais providências. 

Brasília,     11      de       abril                  de 2012. 
 
 
 

DAVID FALCÃO PIMENTEL         MÁRCIA ALVES DE ASSIS   
Mat. SIAPE nº 0659825        Chefe de Divisão 

 

De acordo. À consideração superior. 
Brasília,     11      de     abril                    de 2012. 

 
 

ANA CRISTINA DE SÁ TELLES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 

 

Aprovo. Restitua-se à Coordenação de Recursos Humanos do Departamento 
de Polícia Federal, conforme proposto.                                                                                                  

Brasília,   11        de      abril                   de 2012. 
 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 


