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NOTA INFORMATIVA Nº   573/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

Assunto: Ajuda de custo 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
1.  Trata-se de manifestação quanto à possibilidade do pagamento de ajuda de custo a 

servidora  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, em virtude de lapso temporal entre o deferimento da 

remoção da interessada e o pedido de concessão da ajuda de custo. 

ANÁLISE 
 
2.  De acordo com os autos, a servidora investida no cargo à época de Auditor-Fiscal 

da Previdência Social foi removida ex-officio, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS da Gerência Executiva em Rio Branco/AC, para a Diretoria Executiva no Distrito Federal, 

conforme  despacho  publicado  no  Boletim  de  Serviço  INSS/DC  nº  72,  de  15 de  abril  de  2005, 

contido à fl. 04.   

 

3.  Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  -  PGFN,  por 

meio do PGFN/CJU/COPPN/Nº 2373/2010, entendeu pela possibilidade do pagamento da 

indenização a interessada , uma vez que o fato de não ter requerido a ajuda de custo ao tempo do 

efetivo deslocamento não maculou o seu direito à percepção da referida vantagem (fls. 61/72). 

 

4.  Destaque-se que sobre o assunto em comento, esta Coordenação-Geral de 

Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas - CGNOR já se manifestou em caso análogo, 

por meio da Nota Informativa nº 91/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, nos seguintes termos: 

 

12. Desse modo, ainda que o requerimento para a concessão de ajuda de custo ocorra 
posteriormente  à  exoneração  do  servidor,  esta  indenização  poderá  ser  concedida,  desde 
que atendidos os requisitos exigidos nos arts. 53 e 57 da Lei nº 8.112, de 1990, bem como 
no Decreto nº 4004, de 2001, observando-se, ainda, o prazo prescricional disposto no art. 
110 da Lei nº 8.112, de 1990, e no Decreto-Lei nº 20.910, de 1932. 

13.  Cumpre registrar que, no caso em comento, o servidor fará jus ao ressarcimento 
dos valores referentes à ajuda de custo relativos  à época do fato gerador  que ensejou o 
direito à percepção da referida indenização, qual seja, a alteração de sede do exercício do 
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servidor, no interesse da administração, com mudança de domicílio em caráter 
permanente. 

 

5.  Com tais informações, sugere-se a restituição do presente processo à 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda, para conhecimento, 

manifestação e posterior encaminhamento dos autos à Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas 

da Receita Federal do Brasil, para as providências de sua alçada.   

 

À consideração superior. 

Brasília,   14 de  agosto  de 2012.  
 
 

 
 

DAVID FALCÃO PIMENTEL 
Mat 0659825 

             MÁRCIA ALVES DE ASSIS 
Chefe de Divisão 

 
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 

Ministério da Fazenda, conforme proposto.   

Brasília, 14 de  agosto  de 2012. 
 
 
 

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