
Parecer nº GQ - 142

Adoto, para os fins do art. 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, o
anexo PARECER Nº AGU/LS-04/97, de 30 de outubro de 1997, da lavra do Consultor da União, Dr.
L.A. PARANHOS SAMPAIO, e submeto-o ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, para os efeitos do art. 40 da referida Lei Complementar.

Brasília, 18 de março de 1998.

GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
Advogado-Geral da União

PARECER N° AGU/LS-04/97 (Anexo ao Parecer GQ-142)

PROCESSO N. 01200.004382/96-63

INTERESSADO: Jorge Luís Monteiro de Matos.

ASSUNTO: Requer o ressarcimento dos valores descontados mensalmente dos seus
vencimentos e repassados ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, no período de abril
de 1992 até julho de 1996, devidamente corrigidos, por sua participação no curso de pós-graduação, a
nível de doutorado, na Universidade Federal do Paraná.

EMENTA: Lei n° 8.112, de 11.12.90. O art. 95, caput da Lei n° 8.112/90, contém regra
aplicável ao afastamento de servidor público civil para realizar estudo ou missão oficial no exterior,
sendo silente no que diz respeito àquele ocorrido no território nacional. Mantido o vínculo funcional
com a União, o servidor público civil, exceto o da carreira diplomática, fica dispensado de efetivar
reposições e indenizações ao órgão do qual se afastou para participar de cursos de aperfeiçoamento ou
adestramento profissional realizados no País, não se lhe aplicando o disposto nos arts. 46 e 47, da Lei
n° 8.112/90, com as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 1.573-9, de 03.07.97.
PARECER

Senhor Advogado-Geral da União,

O Senhor Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, pelo
Aviso n° 1.477, de 12 de novembro de 1996, encaminhou a Vossa Excelência pleito de audiência a
esta Instituição, formulado pelo Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia a propósito da
controvérsia entre as Consultorias Jurídicas da sobredita Secretaria de Estado e a do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sobre o ressarcimento requerido pelo servidor Jorge Luis
Monteiro de Matos que, se utilizando dos recursos provindos do referido Instituto, participou do curso
de pós-graduação, a nível de doutorado, na Universidade Federal do Paraná.
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2. Originou-se, então, o presente processo no prefalado requerimento, datado de 7 de
agosto de 1996, de autoria do servidor da Universidade Federal do Paraná, e ex-servidor do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, no qual solicita ao Diretor do antedito Instituto que lhe
sejam restituídos, com as devidas correções, os valores que foram descontados mensalmente dos seus
vencimentos, a favor do aludido Instituto, no período de abril de 1992 a julho de 1996, época em que,
devidamente autorizado por seu órgão de origem, participou de curso de pós-graduação, a nível de
doutoramento, na referida unidade de ensino superior.

3. Referida controvérsia instalou-se porque o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado - MARE, ao invés de examinar a questão em tela, aproveitou-se do Parecer
CONJUR/MARE N° 014/96, de 26.03.96, (acoplado ao Processo n° 01280.000039/95-71), no qual o
servidor Paulo Fernando Trugilho, também, do INPA, afastado do cargo para realizar curso de
Doutorado fora do País, solicitou exoneração antes de decorridos 2 (dois) anos a contar da data de
encerramento do curso, para assumir novo cargo junto à Universidade Federal de Lavras-MG, em
virtude de concurso público. Acrescente-se que a situação do servidor, em passos iguais, nada se
diferencia da que agora se apresenta a exame, motivo pelo qual, a Consultoria Jurídica do MARE se
pronunciou expressamente no sentido de que "mantido o vínculo funcional com a União o servidor fica
dispensado da indenização ao erário na forma do art. 46 e 47 da Lei n° 8.112, de 1990" (cf. a Ementa
do citado Parecer/MARE).

4. Em síntese, o pronunciamento do MARE diz o seguinte:

"................................................................................................................................

6. Observe-se que para o fiel cumprimento do acordo realizado entre o servidor e o
INPA, em virtude do Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado na ocasião do afastamento
para participar do referido curso de Doutorado, seria necessário que não houvesse pedido de
exoneração por parte do interessado, nem tampouco a expedição desse ato conforme ocorreu pela
Portaria de n° 16 de 02 de março de 1995, expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, anexa às
fls. 44.

7. Por outro lado, há de se convir que o servidor pediu exoneração do INPA para
trabalhar como Professor na Universidade Federal de Lavras-MG, visando atuar junto ao
Departamento de Engenharia Florestal, na área de Tecnologia da Madeira, em cujo assunto se
especializou no curso em comento.

8. Desta forma, não se verificou o seu desligamento definitivo do Serviço Público
Federal, haja vista que, ao ser exonerado do cargo que ocupava junto ao INPA, passou a exercer o de
Professor Integrante do Quadro da Universidade Federal de Lavras - MG, especialmente no
Departamento de Engenharia Florestal, e certamente com repasse dos conhecimentos adquiridos no
curso de Doutorado a que foi submetido.

9. Por todos os motivos expostos, e considerando que o servidor não se afastou do
serviço público federal, porquanto continua a integrar o Quadro de Pessoal da Universidade Federal de
Lavras - MG, entendemos não haver razão para se efetivar a indenização ao INPA, das despesas
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havidas com o aperfeiçoamento em tela, até porque inexiste norma legal determinando esse
procedimento no caso da espécie.

10. Ademais, a indenização cogitada seria passível de ser efetuada se a exoneração do
servidor do cargo de Pesquisador Integrante do Quadro de Pessoal do INPA, tivesse como objetivo o
de efetivar o seu desligamento do serviço público em caráter definitivo, o que não ocorreu, pois o
mesmo continuou com o vínculo funcional com a União ao assumir o cargo de Professor, conforme
dito anteriormente. Portanto, não há como se falar em reposição e indenização ao erário na forma dos
arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112, de 1990." (Os grifos não são do original).

5. Convém ressaltar que o Parecer Conjur/MARE nº 014, de 2 de abril de 1996, da lavra
da Dra. Harley Pereira da Silva foi chancelado pela Dra. Consultora Jurídica Maria Teresa Correia da
Silva, aos 28 de março de 1996.

6. Chegando mencionado pronunciamento da Consultoria Jurídica do MARE às mãos
do Sr. Diretor do INPA, Dr. Ozório José de Menezes Fonseca, este, em data de 30 de abril de 1996, de
maneira inopinada, utilizando-se de um insight, de próprio punho, escreveu o seguinte:

"A CGAD.

Me sinto profundamente constrangido com esse parecer.

A Amazônia, pelas suas pecularidades merecia um tratamento mais condizente com a
realidade regional.

Mas, pelo visto, a aglutinação do mau caratísmo do Trugilho ao equívoco do Assistente
Jurídico do MARE, gerou um problema enorme para o futuro do INPA.

Já temos muitos problemas e não precisávamos deste.

Anote-se o despacho e providencie-se o cumprimento da "ordem".

7. Com o surgimento do pleito do ex-servidor do INPA, Jorge Luís Monteiro de Matos,
o citado Diretor, exorcismando a reação emocional anteriormente manifestada, dirigiu-se ao Sr.
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, por meio do Ofício n° 445-96/GAB-DIR, de 6 de
setembro de 1996 nos seguintes dizeres in verbis:

"Senhor Ministro:

A solicitação de JORGE LUIS MONTEIRO DE MATOS, que deu origem a este
Processo, é baseada em um parecer da CONJUR/MARE, de número 014/96, e constitui, a meu juízo,
uma questão grave e de grande relevância não apenas para o INPA, mas para todas as Instituições de
Ensino e Pesquisa sediadas na Amazônia.

Sabe Vossa Excelência que o esforço para formar pessoal qualificado tanto para as
atividades de pesquisa, como para uma docência de melhor nível, envolve, não raramente, o envio de
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pesquisadores e/ou professores para outras regiões do país ou para o exterior. Na Amazônia
especialmente, que não dispõe de Centros de Referência importantes em todas as áreas do
conhecimento, é fundamental utilizar instituições de fora da região para completar a formação dos
profissionais que aqui atuam.

Se a política para formação de recursos humanos para a região amazônica tiver que se
submeter ao entendimento exarado pela Consultoria Jurídica do MARE, o esvaziamento das
instituições sediadas na região se tornará um fato possível. No INPA, por exemplo, dos 90 doutores, 69
(76,7%) fizeram seus cursos em outras instituições e muitos retornaram graças ao compromisso
assumido. Atualmente, cerca de 15 pesquisadores estão fora do Instituto realizando pós-graduação em
Universidades do Brasil e do Exterior. A possibilidade de romper o compromisso de retornar por um
certo prazo, certamente conduzirá muitos deles e muitos dos que ainda estão no prazo acordado, a
saírem do INPA.

Até agora, apenas 2 (dois) pesquisadores romperam o compromisso e preferiram ir para
outras instituições. Por essa ação voluntária, devolvem ao Instituto, mensalmente, o dinheiro investido
em suas formações. Tenho razões para crer que esse número seria maior se não houvesse a
obrigatoriedade de retornar.

O parecer da CONJUR/MARE, associado à impossibilidade de contratar novos
pesquisadores em razão das restrições para abertura de concursos, produzirá um efeito de proporções
indesejáveis com conseqüências catastróficas para as Instituições sediadas na Amazônia.

Entendo que o esforço para produzir um Plano de Capacitação precisa ser valorizado.
Ele envolve um projeto com prazos e metas, a manutenção dos salários, a concessão de bolsas de
estudo por quotas institucionais, o pagamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, a
continuidade das coletas de campo para composição dos dados que vão compor as dissertações e teses,
a cobertura do custo de viagem dos orientadores que vêm compor as dissertações e teses, a cobertura
do custo de viagem dos orientadores que vêm conhecer a área de trabalho de seus orientados
brasileiros, etc. É uma iniciativa complexa, configurada a partir das necessidades locais e que define
uma política de formação de recursos humanos direcionada para minimizar as deficiências regionais. E
uma parte importante dessa complexidade, são os compromissos individuais espontaneamente
assumidos, cuja negação significa a anulação do próprio Plano de Capacitação Institucional.

Por essas razões, Senhor Ministro, solicito que Vossa Excelência defenda junto ao
MARE, uma decisão administrativa que garanta validade aos compromissos de retorno
espontaneamente assinados. Sem isso, os Planos de Capacitação, correm o risco de serem
inviabilizados e todo o esforço institucional (administrativo, de pesquisa e financeiro) ser
irremediavelmente perdido, por causa de um entendimento jurídico que, certamente poderá ter outros
ajuizamentos."

8. Com a finalidade de conduzir a matéria versada nestes autos ao seu deslinde, acho de
bom alvitre transcrever aqui os pronunciamentos feitos pelos órgãos jurídicos, respectivamente, da
Secretaria da Ciência e Tecnologia e do atual Ministério da Ciência e Tecnologia, a respeito da
pretensão esposada pelo interessado Jorge Luiz Monteiro de Matos.
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9. Por meio do Parecer Ajur n° 81/92, de 29/05/92, o Dr. Waldemir Alves de Oliveira,
Assessor, com a aprovação do Dr. Fábio Guilherme Vogel, Chefe da Assessoria Jurídica da Citada
Secretaria assim se expressou:

"Trata-se de processo originário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA,
no qual o pesquisador daquele Instituto, JORGE LUIS MONTEIRO DE MATOS, solicita exoneração
do cargo efetivo, esclarecendo que tal decisão é devido ao fato de ter sido aprovado em Concurso
Público para o cargo de Professor Assistente, nível I, junto a Universidade Federal do Paraná.

2. Ocorre que antes de se submeter ao concurso citado, referido Pesquisador solicitou ao
INPA, apoio para participar do curso de Pós-graduação ao nível de Doutorado, oferecido pela
Universidade Federal do Paraná e Univ. Gottingen - RFA, durante o período de 01.03.91 a 28.02.95,
perfazendo o total de quatro (04) anos.

3. Para tanto, o pesquisador assumiu, voluntariamente com o INPA, na presença de 2
(duas) testemunhas, os seguintes compromissos, conforme demonstra o Termo de Compromisso e
Responsabilidade:

..1) Não pedir licença para tratar de interesses particulares, nem exoneração do cargo ou
dispensa do emprego antes de decorridos 2 (dois) anos, a contar da data de encerramento do curso (ou
estágio), objeto deste termo, salvo mediante antecipada indenização das despesas havidas com meu
aperfeiçoamento;

2) continuar, durante aquele período de 2 (dois) anos, a prestar serviços ao órgão de
minha lotação à época do início do curso (ou estágio), inclusive utilizando os conhecimentos
adquiridos.. .(grifei).

Declara ainda, que desde já fica ciente que:

.. a) a licença e a exoneração (ou dispensa) não me serão concedidas sem o prévio
reembolso das despesas acima referidas;

b) entre as despesas do curso (estágio) incluem-se os vencimentos (ou salários),
despesas com transporte e quaisquer vantagens pecuniárias percebidas durante o afastamento ou em
razão dele;

c) na hipótese de abandono do cargo (ou emprego), terei que fazer a indenização em
dobro, além de ficar sujeito as penalidades cominadas as infrações disciplinares e penal... (grifei).

4) Como se nota através da transcrição supra, não há o que se discutir, no que diz
respeito ao ressarcimento de todas as despesas realizadas pelo Instituto, vez que o pesquisador de livre
e espontânea vontade assumiu na presença de 2 (duas) testemunhas os compromissos
supramencionados, não dando dessa forma margem a qualquer outras interpretação: o ressarcimento
tem de ser efetuado nos termos indicados, devendo os valores serem corrigidos de acordo com o Art.
9° da Lei n° 8.177, de 1991, que ao estabelecer regras para a desindexação da economia, preceituou:
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.. Art. 9° A partir de fevereiro de 1991, incidirá a TRD sobre os impostos, as multas, as
demais obrigações fiscais e parafiscais, os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios, com o Fundo de Participação PIS/PASEP e com o
Fundo de Investimento Social, e sobre os passivos de empresas concordatárias, em falência e de
instituições em regime de liquidação extrajudicial, intervenção e administração especial temporária. ..
(grifei).

5. Isto posto, considerando que o servidor assinou livremente o Termo de Compromisso
descrito neste Parecer; considerando o que dispõe a Resolução RE 017/91, de 19.09.91, que dispõe
sobre o Programa de Desenvolvimento e Intercâmbio de Recursos Humanos - PDIRH do INPA,
entendo que a exoneração pleiteada poderá ser concedida, desde que o peticionário cumpra o
compromisso que assumiu com o INPA.

6. Por último, sugiro a devolução do processo ao INPA para que sejam atualizados os
cálculos nos termos indicados neste parecer, e, em seguida submeter ao requerente para que,
persistindo a intenção de deixar o Instituto faça o recolhimento das importâncias encontradas. Com
essas providências, tanto processo do requerente, como outros da mesma natureza poderão ser
encaminhados diretamente a Coordenadoria de Administração Geral desta Secretaria para que seja
providenciada a exoneração."

10. Abaixo o entendimento jurídico esposado em 2.4.1995 pelo Dr. Carlos Antonio
Souza, Coordenador, da Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia, acerca da matéria
focalizada nestes autos, que mereceu a concordância do Dr. Fábio Guilherme Vogel, Consultor
Jurídico e a aprovação do Exmo. Sr. Ministro de Estado, José Israel Vargas (in verbis):

"PARECER CONJUR N° 067/95

Assunto: Ressarcimento de despesas feitas pelo INPA com curso de pós-graduação
realizado, em parte, e no território brasileiro, por servidor nele lotado, que requereu exoneração.
JORGE LUIZ MONTEIRO DE MATOS, então servidor deste Ministério, lotado no Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia - INPA, ocupando o cargo de Especialista de Nível Superior, beneficiado
pelo Programa de Desenvolvimento e Intercâmbio de Recursos Humanos - PDIRH, foi autorizado a
participar de curso de pós-graduação ao nível de Doutorado, na Universidade Federal do Paraná, no
período de 01.03.91 a 28.02.95.

2. Tendo em vista ter conseguido aprovação em concurso público para o cargo de
Professor Assistente da referida Universidade, o interessado, após um ano de realização do curso de
pós-graduação, solicitou exoneração do cargo que ocupava no INPA.

3. Depois de exaustivamente examinado o pedido de exoneração do interessado,
inclusive pela então Assessoria Jurídica da SCT/PR, através do Parecer n° 81/92, concordou ele,
cumprido Termo de Compromisso e Responsabilidade que assinou, em ressarcir as despesas efetuadas
pela Administração Pública com o curso em parte realizado, mediante parcelas mensais a serem
descontadas dos seus vencimentos pela Universidade Federal do Paraná.
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4. Agora, em nova petição, requer o interessado ao titular do MCT uma reapreciação do
assunto, e, que, em conseqüência, seja eximido dos pagamentos que ainda tem a fazer, inclusive
devolvendo-se as quantias já pagas, alegando, em síntese, que o ressarcimento só é exigido pelo § 2°
do art. 95 da Lei n° 8.112/90 nos afastamentos para o exterior, o que não é o seu caso, pois realizou um
aperfeiçoamento dentro do território nacional, e que, como professor da Universidade Federal do
Paraná, continua ligado ao Poder Público Federal.

II

5. Na verdade, o art. 95 da Lei 8.112/90 só autoriza o afastamento de servidor do
exercício de seu cargo para realização de curso no exterior.

6. Entretanto, isto não dispensa o interessado de ressarcir a Administração Pública pelas
despesas que com ele teve durante o período de um ano em que freqüentou o curso de pós-graduação
na Universidade Federal do Paraná.

7. O Programa de Desenvolvimento e intercâmbio de Recursos Humanos - PDIRH foi
instituído pelo INPA de boa-fé e com elevados propósitos e o interessado dele participou de forma
voluntária, inclusive, assinado, juntamente com duas testemunhas, um Termo de Compromisso e
Responsabilidade, onde se comprometeu a não pedir licença para tratar de interesses particulares ou
exoneração dentro de certo prazo, a não ser mediante indenização antecipada das despesas havidas, e
onde se declara ciente de que licença ou exoneração só serão concedidas mediante prévio reembolso
das despesas realizadas pela Administração Pública.

8. Entendo, também, que o fato do interessado continuar ligado ao Poder Público
Federal não o dispensa do ressarcimento das despesas havidas, pois o termo de Compromisso e
Responsabilidade assinado, que, neste passo, segue a regra contida no § 2° do art. 95 da Lei n°
8.112/90, exige simplesmente a exoneração do cargo ocupado para que ocorra a indenização das
despesas, sem indagar do destino da pessoa após a exoneração.

9. Veja-se, em relação ao pedido de licença para tratar de interesses particulares, que,
neste caso, o servidor apesar de afastado do seu exercício, continua ocupando o cargo público,
portanto, ligado à mesma entidade pública, mas isto não impede que a Lei n° 8.112/90 e o Termo de
Compromisso e Responsabilidades aludido exijam do servidor que requeira este tipo de licença, antes
de decorrido o prazo fixado, o ressarcimento das despesas realizadas.

10. De se notar, também, que quando o INPA autorizou o interessado a fazer o curso de
pós-graduação na Universidade Federal do Paraná tinha-se em vista, para o Instituto, a utilização dos
conhecimentos por ele adquiridos, o que foi frustado tanto pela interrupção do curso, como pelo
pedido de exoneração.

III

11. Pelo exposto, opino pelo indeferimento do pedido do requerente, mantendo-se,
assim, o Parecer AJUR n° 81/92"
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11. Aos 30 de outubro de 1996, voltou a Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e
Tecnologia a abordar o assunto em tela, o fazendo, desta vez, por intermédio do Parecer Conjur n°
171/96, e, também, da lavra do Dr. Carlos Antonio Souza, Coordenador de Estudos Normativos e
Pareceres, merecendo as devidas aprovações, tanto do titular do órgão, como do Exmo. Sr. Ministro de
Estado, José Israel Vargas, no seguinte teor:

"PARECER CONJUR Nº 171/96

Assunto: Ressarcimento, por parte de servidor que solicitou exoneração do INPA antes
de prazo fixado em termo de compromisso firmado, de despesas realizadas com o seu aperfeiçoamento
em curso de pós-graduação.

I

Através de expediente datado de 07.08.96, JORGE LUIS MONTEIRO DE MATOS,
atualmente, servidor da Universidade Federal do Paraná, solicita ao Diretor do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia - INPA que lhe sejam restituídos, com as devidas correções, os valores que
foram descontados mensalmente de seus vencimentos, a favor do aludido Instituto, no período de abril
de 1992 a julho de 1996, para ressarcimento das despesas havidas com sua formação.

2. O fato é que o interessado, dentro do Programa de Desenvolvimento e Intercâmbio de
Recursos Humanos - PDIRH instituído pelo INPA, requereu e foi autorizado a participar de curso de
pós-graduação, a nível de Doutorado, na Universidade Federal do Paraná, assumido, voluntariamente,
em Termo assinado perante duas testemunhas, os seguintes compromissos:

"1) Não pedir licença para tratar de interesses particulares, nem exoneração do cargo ou
dispensa do emprego antes de decorrido 2 (dois) anos, a contar da data de encerramento do curso (ou
estágio), objeto deste termo, salvo mediante antecipada indenização das despesas havidas com meu
aperfeiçoamento.;

2) Continuar, durante aquele período de 2 (dois) anos, a prestar serviços ao órgão de
minha lotação à época do início do curso (ou estágio), inclusive utilizando os conhecimentos
adquiridos." (Grifei)

3. Tendo o mesmo interessado sido aprovado em concurso público para professor da
Universidade Federal do Paraná, requereu ele exoneração do cargo de pesquisador do INPA, com o
que concordou a Administração do Instituto, desde que, cumprindo com o compromisso assumido,
fosse indenizado das despesas havidas com o seu aperfeiçoamento (Parecer AJUR/SCT nº 81/92, de
29.05.92, fls. 14 a 16).

4. Apesar de ter concordado com o ressarcimento das despesas feitas pelo INPA,
posteriormente, o interessado pediu uma reapreciação do assunto para que fosse eximido dos
pagamentos que ainda tinha a fazer e devolvidas as quantias já pagas. O pedido foi indeferido pelo
titular deste Ministério, que aprovou o Parecer CONJUR nº 067/95, de 12.04.95 (fls. 17 e 18).
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5. Acontece, entretanto, que este Ministério ao submeter, através do Parecer CONJUR
nº 157/95, de 16.08.95 (fls. 19 a 22), pedido idêntico ao do interessado, ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, este, pelo Parecer CONJUR/MARE nº 014/96,
de 26.03.96 (fls. 07 a 09), entendeu não haver razão para se efetuar a indenização ao INPA, órgão da
União Federal, pois tendo o servidor PAULO FERNANDO TRUGILHO passado a integrar o Quadro
de Pessoal da Universidade Federal de Lavras"... o mesmo continuou com o vínculo funcional com a
União...".

6. Em virtude disso, o interessado neste processo, JORGE LUIS MONTEIRO DE
MATOS, formulou o pedido constante do item 1, deste Parecer, com o que não concorda o Diretor do
INPA, que, no ofício de fls. 11 a 12, solicita ao titular do MCT, pelas várias razões apontadas, que
peça uma revisão do assunto, "... uma questão grave e de grande relevância não apenas para o INPA,
mas para todas as Instituições de Ensino e Pesquisa sediadas na Amazônia".

II

7. No caso em exame, há uma clara divergência de opinião entre dois órgãos jurídicos
da Administração Federal Direta, a Consultoria Jurídica do MCT e a Consultoria Jurídica do MARE.
Entende a primeira, através dos Pareceres nºs 81/92, 067/95 e 157/95, que o ressarcimento das
despesas feitas pelo INPA com o aperfeiçoamento de seus servidores em cursos de pós-graduação no
País é devido desde que, antes do prazo estabelecido, o servidor peça exoneração do cargo que
ocupava em seu quadro de pessoal. Já a segunda Consultoria, pelo Parecer nº 014/96, acha que se o
servidor solicita exoneração, mas vai ocupar outro cargo na União Federal, o que não acontece com os
dois servidores mencionados neste parecer, pois um foi nomeado para cargo na Universidade Federal
do Paraná e o outro para cargo na Universidade Federal de Lavras, pessoas jurídicas distintas da
União, não há que se falar em ressarcimento.

8. É evidente que estas divergências de opiniões jurídicas devem ser solucionadas e, na
conformidade do art. 4º, inciso XI, da Lei Complementar nº 73, de 10.02.93, que "Institui a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União", tal atribuição é deferida ao Advogado-Geral da União.

III

9. Dessa forma, a minha opinião é no sentido de que o assunto seja submetido ao exame
do Advogado-Geral da União"

12. Feito o relatório, passo a opinar.

13. Trazidos à colação, no seu inteiro teor, os pronunciamentos jurídicos expendidos
pelas Consultorias Jurídicas do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) e
da Ciência e Tecnologia - para melhor compreensão da matéria focalizada nos presentes autos - devo
ressaltar que a temática não oferece dificuldades para seu desate.

14. A Lei n° 8.112/90, como o foi a Lei n° 1.711/52 (o antigo Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União), é silente no que diz respeito à situação de servidor que se afasta do seu órgão
de origem para freqüentar (ou comparecer) a cursos ministrados no território nacional.
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15. A lei em comento, isto é, a 8.112/90, cuida, apenas, do afastamento de servidor para
estudo ou missão oficial no exterior, desde que autorizado pelo Presidente da República, Presidente
dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal (cf. o art. 95, caput).

16. Reza, então, que a ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou
estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência (cf. § 1° do art. 95), e que ao
servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de
interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de
ressarcimento da despesa havida com seu afastamento (cf. o § 2° do art. 95).

17. Como se percebe, a norma legal (que instituiu o regime jurídico único dos
servidores públicos), impõe regramento para aqueles servidores que forem participar (ou freqüentar)
cursos no exterior, não tendo cuidado daqueles que se ausentarem de seus órgãos para os mesmos fins
em outros dentro do País.

18. Ora, se a lei regente dos agentes públicos (lato sensu) não fala em ressarcimento da
despesa havida com os afastamentos levados a efeito no território nacional, pretender criar regras nesse
sentido, sem amparo legal, a mim me parece uma tomada de posição contra legem.

19. Como se patenteia uma interpretação do art. 95, da Lei 8.112/90, com o objetivo de
aplicá-lo aos afastamentos de servidores públicos para realizar estudos dentro do País, é disparatada e
inconcebível.

20. No caso sob exame, o servidor Jorge Luis Monteiro de Matos, não se desligou
definitivamente do serviço público federal, uma vez que, ao ser aprovado em concurso público para
Professor Assistente, Nível I, da Universidade Federal do Paraná, requereu a exoneração do cargo de
Pesquisador do INPA, passando, então, a aplicar na sobredita Universidade os conhecimentos
auferidos no curso de pós-graduação, ao nível de doutourado, por ela realizado.

21. Saliente-se, a propósito, que a mens legis que presidiu a inserção do referido art. 95
na Lei n° 8.112/90, foi justamente a de embargar (ou coibir) a prática de abusos, às vezes
multiplicados, cometidos por servidores públicos que, ao se ausentarem do País para freqüentar cursos
no exterior, lá permaneciam sem dar satisfação aos órgãos que lhes provisionavam, ficando estes na
expectativa de contar com a contribuição, técnica ou científica, que o obsequiado poderia dar, como
reciprocidade, aos dispêndios fornecidos para seu aperfeiçoamento e especialização.

23. Assinale-se, por oportuno, que a situação do servidor na Administração Pública (lato
sensu) é, modernamente, a de um profissional. Não constitui, pois, elemento susceptível de causar
espécie o fato de um técnico deixar de prestar serviços a uma entidade (ou órgão) para servir a outra,
desde que ambas pertençam à estrutura organizacional da União. Dessa forma, a concepção restrita de
que determinado servidor público, favorecido por uma bolsa de estudo (ou por outro curso realizado no
País), forçosamente, terá que retornar à origem para aplicar os conhecimentos adquiridos e, ao
contrário, por conveniências ou por circunstâncias outras, resolve aplicá-los em outra entidade (ou
órgão), não é correta, porquanto, são servidores públicos todos quantos estejam relacionados com o
Estado, em suma, com a Administração Pública, esta tomada na sua generalidade.
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24. Não importa se admitir, como admite o Sr. Dr. Ozorio José de Menezes Fonseca,
Diretor do INPA, a existência de um Termo de Compromisso e Responsabilidade, assinado em 11 de
julho de 1990, pelo favorecido, constituindo-se o documento numa espécie de contrato de adesão.

25. O que, porém, de verdade deve interessar à Administração Pública Federal é que foi
mantido o seu vínculo funcional com a União, sendo despiciendo dizer que a ele não se aplicam as
disposições insitas nos arts. 46 e 47, da Lei n° 8.112/90, uma vez que a indenização neles prevista
somente se aplicaria se o servidor em tela houvesse se desligado definitivamente do serviço público,
para prestar serviços, por exemplo, à iniciativa privada.

26. Aí se afirma, então, uma realidade: os órgãos e entidades públicos coexistem, se
adjutoram mutuamente, sendo impossível distinguir as fronteiras entre suas necessidades e carências,
mesmo porque todos se valem da União (mater generale) para socorrê-los nas fases agônicas, como
por exemplo, nas de insolvência ou de definhamento financeiro.

27. Então, na falta de lei que o autorize, um órgão ou entidade pública não poderá
celebrar compromissos de responsabilidade intuitu personae com seus servidores, como nas relações
de um emprego privado; se o fizer estará criando uma situação ímpar, e a Administração Pública, na
sua latitude e em obediência ao princípio da legalidade (cf. o art. 37, da Constituição) não pode
celebrar compromissos contra legem, muito menos o que a lei proíbe (contra legem facit quod lex
prohibet (faz contra a lei quem faz o que a lei proíbe).

Em conclusão, reportando-me com a devida vênia ao Parecer Conjur/MARE n° 014/96,
exarado em 28 de março de 1996, que tratou de matéria semelhante a esta submetida à análise desta
Instituição, manifesto-me em consonância com os argumentos nele expendidos, no sentido de que
sejam ressarcidos ao requerente os valores descontados mensalmente dos seus vencimentos e que
foram repassados ao INPA no período compreendido de abril de 1992 até julho de 1996.

É o que penso, sub censura.

Brasília, 30 de outubro de 1997.

L. A. PARANHOS SAMPAIO
Consultor da União

D.O.U., 20/03/98
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Sempre comento que estes compromissos assinados servem como termo de coação rsrsrs
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Aqui diz que ele não saiu da administração.
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Bem, aqui estabeleceu que no caso de servidor sair de um órgão da União para outro, não há necessidade de ressarcir e ainda determinaram a devolução do que havia sido descontado do servidor.
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