
ADVOCACIA-GERÁL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PARECER N°34ô PGF/CONSU/CAA/2010

PROCESSO N° 00407.001064/2010-35

INTERESSADO: ROSANE MACIEL DE ARAÚJO VARGAS

ASSUNTO: reposição ao Erário.

EMENTA: Consulta sobre a aplicação do Parecer GQ-142, de caráter

vinculante, em face da superveniência do art. 96-A da Lei n° 8.112, de

1990, acrescentado pela Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.

Inexistência de conflitos ente a aplicabilidade de ambos, visto que cada

um deles deve alcançar situações distintas. Para que não haja dúvida,

aplicar-se-á o regramento vigente no período do curso realizado, não

obstante a exoneração do servidor tenha ocorrido na vigência da Lei n°

11.907/09. O Parecer GQ-142 foi erigido para solucionar controvérsia,

em face de ser inaplicável na hipótese ali ventilada, o teor do art. 95 da

Lei n° 8.112/90. O art. 96-A introduzido à Lei n° 8.112/90 pela Lei n°

11.907/09, por sua vez, objetivou suprir lacuna existente naquele diploma

legal, no que tange aos servidores afastados para participar de programa

de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País.

Senhor Coordenador de Consultoria,

I-DOS FATOS

1. Trata-se de Ofício expedido pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à Fundação

Universidade do Amazonas, ao Dr. MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS - Procurador-Geral

Federal (OF./PF-FUA N° 010/2010, datado de 8 de fevereiro de 2010).
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2. No aludido Ofício, ao anexar reprodução de Informação com a qual aquela Procuradoria

Federal busca esclarecimento quanto à prevalência do Parecer GQ-142/AGU, ante i

regulamentação da matéria nele contida, em lei que acrescentou o art. 96-A, no contexto da Lei

n° 8.112/90.

3. Informa que o Parecer n° 381/2009, emitido no âmbito daquela Procuradoria

Federal/FUA (cópia apensa), sustenta entendimento que não se concilia com abordagem do

mesmo tema expresso na Informação n° 366/PF/UFRRJ, da lavra da Procuradora Federal

BÁRBARA DOS SANTOS PROA MELO (cópia junta), que atua na Procuradoria Federal que
oficia junto à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

4. Aduz que na ótica da Procuradoria Federal da UFRRJ, o supracitado Parecer vinculante

da AGU continuaria operante, malgrado o disposto no art. 96-A da Lei n° 8.112, de 1990, em

contraposição à opinião firmada no âmbito da Procuradoria Federal daquela Fundação

Universitária.

5. Para a compreensão dos fatos, diz a informação (fls. 03 a 06) que A professora ROSANE

MACIEL DE ARAÚJO VARGAS, anteriormente lotada no Departamento de Geotécnica e

Transporte da Faculdade de Tecnologia da UFAM, pleiteou, em maio de 2009, a vacância de

seu cargo, em virtude de posse e exercício em outro cargo inacumulável na Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro, comfundamento no art. 33t inc. VIU, da Lei n. 8.112/90.

6. Discorre a informação que A Diretora do Departamento de Pessoal consultou esta

Procuradoria Federal quanto à possibilidade de se atender ao pleito da interessada, tendo em

vista que esta havia firmado TERMO DE COMPROMISSO com a Fundação Universidade do

Amazonas, por ocasião de afastamento para cursar Doutorado, obrigando-se a servir à UFAM

no retorno, por período igual ao do afastamento, sob pena de se tornar devedora da Instituição.

7. Em Parecer proferido no âmbito da Fundação Universidade do Amazonas (Parecer

PF/FUA n. 381/2009, de 01/06/2009), argüiu-se em consonância com o entendimento dos

Tribunais Superiores, que, em princípio, não se poderia negar à interessada a vacância

pleiteada. Contudo, considerando que a professora havia se comprometido, incondicionalmente,
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a servir à UFAM após a conclusão de seu curso, o descumprimento dessa obrigação deveria

ensejar a apuração de seu débito para com a instituição.

8. Nessa trilha, À professora foi facultado, pelo DEPES/UFAM, autorizar o ressarcimento

devido à FUA por meio de descontos, dentro dos limites legais, sobre sua remuneração da

UFRRJ. A notificação para tanto foi expedida pelo DEPES/UFAM, por intermédio do

Departamento de Pessoal da UFRRJ.

9. No entanto, por meio do Ofício n° 0182/2009/DP/DAA/UFRRJ, o Diretor do

Departamento de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro afirmou que não

poderia atender à solicitação promovida pelo DEPES/UFAM. Para justificar sua recusa,

respaldou-se no Parecer n° GQ-142-AGU, de 18/03/1998, onde se conclui que se o servidor

mantém vínculofuncional com outra entidade vinculada à União após o seu retorno, não há que

sefalar em ressarcimento ao erário.

10. Prossegue a informação dizendo que À vista da manifestação do Diretor do

Departamento de Pessoal da UFRRJ, exaramos o Despacho PF/FUA n. 081/2009, de

14/08/2009, ponderando que o Parecer n° GQ-142-AGU havia sido aprovado pelo Exmo. Sr.

Presidente da República em 18/03/1998. À época - conforme salientado na ementa do próprio

Parecer - a Lei n° 8.112/1990 regulava o afastamento do servidor público civil para estudos no

exterior, mas era omissa quanto aos afastamentos dentro do País. Ocorre que em 02/02/2009

publicou-se a Lei rf 1L907, que acrescentou à Lei n° 8J12/1990 o art. 96-A, a seguir transcrito,

disciplinando o afastamento de servidores para pós-graduação no Pais: (omissis).

11. Dessa forma, diz a informação: Assim, a lacuna legislativa que ensejou o Parecer n° GQ-

142-AGU parece ter deixado de existir. A nova redação do art. 96-A, especialmente os §§ 4o e

5o, expressam que o descumprimento, pelo servidor, da obrigação de permanecer no exercício

de suas funções após o retorno da pós-graduação, mediante pedido de exoneração do car?n ou

de aposentadoria, deve ensejar o ressarcimento do "órgão ou entidade" (evidentemente, o

órgão ou entidade que autorizou e arcou com os ônus do afastamento).

12. No caso em espécie, assevera a informação: a vacância do cargo da servidora ROSANE

MACIEL DE ARAÚJO VARGAS na Fundação Universidade do Amazonas decorreu justament
/vis '
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de exoneração. O cargo presentemente ocupado pela professora é perfeitamente distinto do

anterior, em entidade distinta e autônoma, caracterizando situação que, se antes era omissa na

lei, agora contaria com efeito previsto expressamente no ordenamento jurídico. Não se trata,

portanto, deforma alguma, de descumprimento do Parecer vinculante n° GQ-142-AGU, mas

de superveniência de norma legal, a exigir, talvez, nova interpretação.

13. Destaca que o art. 96-A da Lei n° 8.112/1990 aplicar-se-ia integralmente à situação da

servidora ROSANE MACIEL DE ARAÚJO VARGAS, uma vez que seu pedido de desligamento

da FUA se deu em 21/05/2009, quando aquele dispositivo legaljá se encontrava em vigor.

14. Acentua a informação ter sugerido ao Diretor do DP/DAA/UFRRJ, que encaminhasse

nosso posicionamento provisório à consideração da Procuradoria Federal da própria UFRRJ

ou à Procuradoria Federal no Estado do Rio de Janeiro. Na hipótese de persistir a controvérsia,

mencionamos a conveniência de que fosse analisada a questão pela AGU/PGF, para

manifestação conclusiva e vinculante, de que poderia resultar a reafirmação do Parecer n° GQ-

142-AGU, ou sua reavaliação, à luz do novo contexto legal.

15. Ao submeter o caso àquela Procuradoria da UFRRJ, a Procuradora Federal Bárbara dos

Santos Proa Melo exarou a Informação n° 366/PF/UFRRJ, de 06/11/2009, salientando,

corretamente, que se tratava de um impasse entre a UFAM e a servidora, e que em princípio à

UFRRJ não caberia adotar nenhuma providência de desconto, senão mediante autorização da

própria interessada. Entretanto, adicionalmente, a eminente colega registrou entendimento pela

incondicional incidência do Parecer vinculante n° GQ-142, sem analisar a superveniência do art.

96-A da Lei n. 8.112/90 em fevereiro de 2009.

16. Em arremate, a informação sustenta: Considerando as dúvidas suscitadas, bem como o

fato de que situações dessa natureza não são incomuns, e tendo em vista a necessidade de se dar

cumprimento ao disposto no art. 40 e seus parágrafos da Lei Complementar n° 73/03, sugiro a

V. Sa. o encaminhamento de consulta à Procuradoria-Geral Federal, quanto à possível

repercussão do recente art. 96-A da Lei n. 8.112/1990 sobre as conclusões do Parecer

vinculante n° GQ-142-AGU, mormente quando tenha o servidor firmado Termo,

comprometendo-se a servir à Instituição de origem por determinado tempo. ^
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17. Por fim sustenta que a providência emfoco sefaz necessária, para evitar qualquer risco

de que nossa interpretação preliminar possa representar, involuntariamente, inobservância de

Parecer vinculante ou, sefor o caso, de preceito legal

Este é o breve relatório. Passo ao exame.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

18. O objetivo da consulta, como restou acima bem delineado, tem como propósito afastar-se

a controvérsia instaurada a partir dos entendimentos díspares de dois órgãos de execução da

Procuradoria-Geral Federal, quais sejam, a PF/FUA e a PF/UFRRJ, as quais no Parecer PF/FUA

N° 381/2009 e Informação n° 366/PF/UFRRJ, respectivamente, esboçaram entendimentos

jurídicos diversos, no que tange à aplicação do Parecer GQ-142-AGU, em face da servidora

ROSANE MACIEL ARAÚJO VARGAS.

19. Os autos dão conta que a referida servidora firmou TERMO DE COMPROMISSO com a

UFAM, por ocasião de seu afastamento para cursar Doutorado, obrigando-se a servir a esta

Universidade no retomo, por período igual ao do afastamento, sob pena de se tomar devedora da

Instituição.

20. Apesar de não haver nos autos o período exato em que a aludida servidora cursou seu

doutorado, tudo leva a crer que a conclusão dele tenha se dado anteriormente ao advento da Lei

n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.

21. A Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, em seu art. 318, acrescentou à Lei n° 8.112,

de 1990, o seguinte texto:

passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV:

"Seção IV

Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
no País
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Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a
participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou
mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo,
com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação
stricto sensu em instituição de ensino superior no País.

§ 12 Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade
com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para
participação em programas de pós-graduação no País, com ou sem

afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para
este fim. r

§ 22 Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado
somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no
respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4
(quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório que não
tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo
de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos
anteriores à data da solicitação de afastamento.

§32 Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado
somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no
respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 (quatro) anos, incluído o período
de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de
assuntos particulares, para gozo de licença capacitação ou com fundamento
neste artigo nos 4 (quatro) anos anteriores à data da solicitação de
afastamento.

§ 4fl Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 12, 2a e
3 deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu
retorno por um período igual ao do afastamento concedido.

§ 52 Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria
antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4fi deste artigo'
deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei na 8.112, de 11
de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.

§62 Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu
afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 52 deste artigo
salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito a critério do'
dirigente máximo do órgão ou entidade.

§72 Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior
autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 12 a 62 deste
artigo."

22. Destarte, a partir de 03.02.2009, data em que circulou o Diário Oficial da União, passou a

vigorar para o servidor público civil regido pela Lei n. 8.112/90, o regramento para seu

afastamento com o propósito de participar de programa de pós-graduação stricto-sensu no

âmbito do Território Nacional, obedecendo-se o que ali foi fixado. no
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23. Até então, a legislação previa esse afastamento para fins de estudo ou missão no exterior,

desde que autorizado pelo Presidente da República (art. 95 e parágrafos da Lei n° 8.112, de

1990).

24. Isso implica dizer que o teor do Parecer GQ-142, do Advogado-Geral da União, aprovado

pelo Presidente da República em 18/03/1998 (publicado no DOU de 20 de março de 1998),

portanto, de caráter normativo (art. 40, § Io, LC N° 73/93), editado com o propósito de dirimir

controvérsia entre órgãos jurídicos da Administração Federal sobre eventual reposição e

indenização ao erário, por parte de servidor público que houvera se afastado do cargo para

realizar curso de Doutorado no Território Nacional, tem completa aplicabilidade aos casos

análogos até 02.02.2009.

25. É o caso destes autos. A professora ROSANE MACIEL DE ARAÚJO VARGAS, no

período de novembro/2004 até setembro/2007 (fl. 11), afastou-se do cargo para realizar, no país,

pós-graduação em nível de doutorado, tendo firmado Termo de Compromisso, no qual se

obrigava, ao término do respectivo Curso, a permanecer no cargo por igual período ao do seu

afastamento.

26. No entanto, após lograr aprovação para outro cargo inacumulável perante a Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e ter sido nele empossado, requereu a vacância do

cargo por ela ocupado de Professora da Universidade Federal do Amazonas - UFAM (lotada no

Departamento de Geotecnia e Transportes da Faculdade de Tecnologia), em conformidade com o

inciso VIII, do art. 33, da Lei n° 8.112, de 1990, contrariando o que houvera firmado no Termo

de Compromisso perante a Universidade Federal do Amazonas.

27. Entendeu a UFAM, que em razão do descumprimento da obrigação firmada naquele

Termo, embora não se pudesse negar à interessada a vacância postulada, dever-se-ia apurar seu

débito para com a instituição, que seria inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente, caso

não houvesse uma solução amigável para o ressarcimento devido.

28. Ponderou a Professora que ao se afastar da UFAM para a UFRRJ, "continua a serviço do

mesmo empregador, o Governo Federal". Esse argumento foi rechaçado pela Procuradoria

Federal junto a UFAM (Parecer n° 381/2009, fls. 07 a 09), a qual, em conclusão, entendeu que o
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deferimento do pedido da interessada deveria ser precedido de sua notificação e informação

quanto à dívida que for apurada, pelo descumprimento do Termo de Compromisso.

29. A fundamentação contida no Parecer GQ-142, tem pertinência com a hipótese ora

examinada, conforme se depreende dos seguintes trechos:

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 oue diz respeito à situação

comDareceh cursos ministrados no território nacion

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. § 1o 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

território nacional, pretender criar reqras nesse sentid

arece uma tomada

estudos dentro disparatada

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 doutorado,

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
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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
Publica (lato sensu) e, modernamente, a de um profissional. Não constitui, pois.
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Publica, tomada eneraiidade.

24. Nao 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'
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prestar serviços, exemplo, iniciativa privada.

26. Ai 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
-» insolvência ou de definhamento financeiro

KU.«ííftM^IHflíIíKPEF ública não

^^^-•HrP.RT5 PWülinil■ »U*-W

tnftlijMf^PMM

Em conclusão, reportando-me com a devida vênia ao Parecer Coniur/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

nu •••••;'.!«! i 'IIJIJ.I,1,.!.! lilÃMJ.',,!^ ' lM\

penso, censura.

(os textos sublinhados não constam do original)
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30. Os trechos sublinhados tem total aplicabilidade na hipótese ora em exame. A professora

ROSANE MACIEL DE ARAÚJO VARGAS, realizou curso de pós-graduação em nível de

doutorado, em período anterior à Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 e, portanto, quando

inexistente qualquer disposição legal que a obrigasse a permanecer no exercício de suas funções

após o retorno do respectivo curso, por período igual ao do afastamento concedido.

31. Destarte, o fato de a servidora em tela ter firmado Termo de Compromisso com a

Universidade Federal do Amazonas - UFAM e ter requerido a vacância do cargo, na forma do

inciso VIII, do art. 33, da Lei n° 8.112/90, antes de decorrido período idêntico ao que a manteve

afastada, não tem o condão de obrigá-la a efetuar a reposição ao erário dos valores que recebeu

no período desse afastamento, por não haver amparo legal para tal reposição (Parecer GQ-142),

principalmente considerando-se que a vacância deu-se em função de posse em outro cargo

inacumulável e, diga-se de passagem, para o Governo Federal (União).

32. No mais, em resposta à consulta formulada pela Procuradoria Federal junto à

Universidade Federal do Amazonas, constato que não há qualquer mácula ao teor do art. 96-A da

Lei n° 8.112, de 1990, o qual passou a vigorar somente em 02/02/2009, devendo a partir desta

data regular os afastamentos dos servidores públicos civis autorizados pelos órgãos e entidades

da Administração Pública Federal, a realizarem cursos de pós-graduação no território nacional.

33. O que certamente ocorreu na hipótese trazida à consulta, foi que não se considerou a data

e a legislação vigente à época em que a professora ROSANE MACIEL DE ARAÚJO VARGAS

realizou seu curso de pós-graduação.

34. Contudo, o fato dela ter pleiteado, em maio de 2009, a vacância do cargo, em virtude de

posse e exercício em outro cargo inacumulável na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

- UFRRJ, não obstante nessa data já se encontrar em vigor a Lei n° 11.907, de 2009, não

significa que se lhe aplique o regramento nela contido.

35. Na verdade, o art. 96-A, acrescentado à Lei n° 8.112, de 1990, por força da Lei n° 11.907,

de 2009, teve como objeto suprir a lacuna até então existente, relativamente aos servidores que,

no âmbito do País, em atendimento ao interesse da Administração, afastavam-se para participar

em programa de pós-graduação strito sensu em instituição de ensino superior.
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36. A partir de então, passou-se a exigir deles a permanência no exercício de suas funções

após os seus retornos, por um período igual ao dos seus afastamentos e, no caso de solicitarem

exoneração ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência, de serem obrigados a

efetivarem o ressarcimento aos seus respectivos órgãos ou entidades, nos termos do art. 47 da

Lei n° 8.112/90.

37. Destarte, não há conflito algum entre as situações reguladas pelo Parecer GQ-142 e as

que, doravante, serão amparadas pelo art. 96-A da Lei n° 8.112/90, acrescentado pela Lei n°

11.907, de 2 de fevereiro de 2009.

38. Por todo o exposto, afigura-se incorreta a interpretação oriunda do Parecer PF/FUA n°

381/2009, no que tange à hipótese ali examinada, decorrente do requerimento feito pela

professora ROSANE MACIEL DE ARAÚJO VARGAS, antiga servidora da Universidade

Federal do Amazonas e, atualmente, servidora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

III-DA CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO, em resposta à consulta formulada, entendo, salvo melhor juízo,

que a hipótese trazida a exame não comporta revisão ou reavaliação do teor do Parecer GQ-142,

para adequá-lo ao art. 96-A da Lei n° 8.112, de 1990, acrescentado pela Lei n° 11.907, de 2009,

visto que ambos regulam situações completamente distintas e podem conviver, com

tranqüilidade. O Parecer GQ-142 erigido para solucionar controvérsia na qual não se poderia

aplicar o teor do art. 95 da Lei n° 8.112/90. O dispositivo legal em referência objetivou suprir

lacuna existente neste diploma legal, no que tange aos servidores afastados para participar de

programa de pós-graduação strito sensu em instituição de ensino superior no País.

Assim, há de aplicar-se o Parecer GQ-142, em favor dos servidores que foram afastados

em período anterior à Lei n° 11.907, de 2009, para participarem de cursos de pós-graduação

strito sensu em mstituição de ensino superior no País, não obstante terem descumprido Termo de

Compromisso anteriormente firmado ou o pedido de exoneração tenha sido formulado na
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vigência desse diploma legal. No que tange aos servidores que se afastaram já na vigência da lei

em referência, há de aplicar-se seu inteiro teor.

E o parecer que submeto à consideração superior.

Brasília (DF), 20 julho de 2010.

Carlos Aiitumo de Araújo

Procurador Federal

Matrícula SIAPE n° 0877783

De acordo. UOS fó^&J &L J%rf&c£z Ctc^jCc,

A consideração do Senhor Adjunto de Consultoria.

Brasília, DF, 20 de julho de 2010.

ttos Grisi

énador de Consultoria

De acordo.

Brasília, de 2010

Aprovo.

Brasília,

Antônio Carlos Soares Martins

Adjunto de Consultoria

de 2010.

Marcelo Siqueira Freitas

Procurador-Geral Federal
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DESPACHO N°J26 /PGF/LCMG/2011

REFERÊNCIA: Processo n° 00407.001064/2010-35

Ciente e de acordo com o Parecer de fls. .

'.. Faz-se necessário, entretanto, reforçar que a harmonia entre o teor do Parecer GQ-

142 e as novas normas acrescidas pela Lei n° 11.907, de 2009, não se refere à identidade de seus
conteúdos, mas tão somente ao fato de que cada sistemática tem aplicação temporal diversa. Os

ocomdos antes de entrar em vigor a nova disciplina da matéria em 02 de fevereiro de 2009, que
é substancialmente diversa.

3- A Partú" ^ referida data, é indubitável que os servidores beneficiados com o
afastamento têm o dever de permanecer no cargo durante o prazo fixado na lei, devendo ressarcir
o erário em caso contrário. Nesse tocante, deve-se ter em vista que os servidores não adquirem
direito a regime jurídico, sendo imediata a aplicação de suas alterações, de sorte que, para os
afastamentos concedidos antes de fevereiro de 2009, mas que ainda estavam em curso nessa
data, se aplica também a nova sistemática legal.

4. Além disso, deve-se observar que o Parecer GQ-142 trata também da hipótese
específica de exoneração havida para posse em outro cargo federal. Nessa situação, entendeu-se
que o ressarcimento seria indevido por restar preservado o interesse da União, em sentido lato.
Nesse tocante são necessárias duas considerações.

5- Primeiramente, a nova legislação se mostra incompatível com esse argumento.
Com efeito, o dispositivo prevê o ressarcimento do ente ou órgáo específico. A norma cuida de
proteger o interesse de cada órgão ou ente no investimento que realizou com seus próprios

recursos orçamentários. A diretriz normativa é clara e seria descumprida com o afastamento da

restituição em face de um proveito geral da União. Ademais, tal sistemática resultaria em
compelir um ente (o que concedeu o benefício ao servidor) a assumir o custo da qualificação dos
quadros de outro ente (o que recebeu o servidor posteriormente). Isso resultaria numa distorção
orçamentária evidente.
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O motivo determinante do investimento estatal

preservado.

Z°Z° eu!m£l0' tOmem°S a K?6** de "-> !»&«« universitário da área d

■eiro lugar.

constantes daS

remetendo-se cópia da presente manifestação aos interessados.

A consideração superior.

Brasília, 30 de novembro de 2010.

De acordo.

Coordeiadoíde Consultoria

de 2011.

partamento de Consultoria

. aprovo. 1

Brasília, i£ de de 2011.

Marcelojfqueini Freitas
Euíor-Geral Federal
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DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

NOTANQJ4 /2014/DEPCONSU/PGF/AGU

ASSUNTO: Afastamento de servidor para fins de capacitação. Hipóteses de ressarcimento.

Aplicação do Parecer GO nQ 142.

1. O Diretor do Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal

solicitou à Procuradora Federal signatária análise comparativa dos entendimentos jurídicos

firmados no Parecer n^ 343/PGF/CONSU/CAA/2010 e no Parecer nQ

19/2013/DEPCONSU/PGF/AGU, bem como em seus respectivos despachos de aprovação, para

fins de identificação de eventual divergência entre os posicionamentos jurídicos firmados nas

referidas manifestações.

2. Tratam-se de manifestações jurídicas que analisaram, em situações concretas

diversas, a questão da necessidade ou não de ressarcimento de valor custeado em curso de

capacitação realizado pelo servidor público, em razão de afastamento das funções exercidas

no órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pelo seu custeio, nos

termos do art. 96-A da Lei n<= 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

3. Para melhor visualização comparativa dos entendimentos jurídicos firmados em

cada manifestação, segue o quadro abaixo:

Parecer n° 343/PGF/CONSU/CAA/2010

(juntamente com despacho de aprovação)

Analisou situação em que a servidora

(ocupante de cargo de professora) pleiteou

vacância de seu cargo na Fundação

Universidade do Amazonas para provimento

em cargo inacumulável na Universidade

Federal Rural do Rio de Janeiro, tendo o

Parecer n° 19/2013/DEPCONSU/PGF/AGU

(juntamente com despacho de aprovação)

Analisou situação em que o procurador

federal foi exonerado do seu cargo

comissionado em uma autarquia federal

(por motivos alheios ao seu interesse

pessoal) e foi cedido para ocupar o cargo

de Procurador-Chefe em uma fundação de

natureza pública, vinculada ao MPOG, tendo
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afastamento ocorrido antes da vigência da

Lei nQ 11.907, de 02 de fevereiro de 2009

Aplicação do Parecer GQ 142 somente aos

afastamentos ocorridos antes da vigência

da Lei n^ 11.907, de 2009

Objetivo do Parecer GQ 142 foi suprir

lacuna quanto ao afastamento no país

Deveria haver ressalva, no Parecer GQ 142,

nas situações em que não há pertinência

direta entre o curso e o novo cargo em que

tomou posse

A partir da Lei n^ 11.907, de 2009, seria

necessário o ressarcimento ainda quando o

pedido de exoneração fosse para tomar

posse em outro cargo da Administração

Pública Federal

Interpretação restritiva dos §§ 4Q e 5Q do

art. 96-A1 da Lei n^ 8.112, de 1990, na

redação dada pela Lei n^ 11.907, de 2009

o afastamento para o exterior ocorrido após

a vigência da Lei n^ 11.907, de 2009

Seria possíve! a aplicação do Parecer GQ

142 naquele caso concreto mesmo tendo o

afastamento ocorrido após a vigência da Lei

no 11.907, de 2009

XXX

XXX

O art. 95F § 2*2, da Lei n^ 8.112, de 1990,

analisado no Parecer GQ ng 142 teria

redação semelhante ao atual art. 96-A, § 5Q,

da Lei nQ 8.112, de 1990, tendo sido aquele

dispositivo apreciado no sentido de que seu

foco seria coibir práticas abusivas,

mormente relacionadas com o

desligamento definitivo do serviço público,

"para prestar serviços, por exemplo, à

iniciativa privada"

Aponta para a inovação do art. 96-A, § 4Q,

da Lei nQ 8.112, de 1990, quanto à

expressão "no exercício de suas funções" e

para a previsão de termo de compromisso

no art. 5Q da Portaria AGU n^ 219, de 2002 -

no entanto, pondera que peculiaridades do

caso concreto afastariam a necessidade de

ressarcimento do valor desembolsado a

título de capacitação: (i) o Procurador

Federal não teve oportunidade de exercer a

mesma função na PF/PREVIC, em razão de

motivos alheios à sua vontade; (ii) sua

cessão foi para fundação de natureza

pública; (iii) foi manifestado pelo PGF o

interesse público em ceder o Procurador

Federal.

1 Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa

ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do

exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-

graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. (Incluído pela Lei nQ 11.907, de 2009)

§ 4S Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ Ia, 2Ü e 3£ deste artigo terão

que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento

concedido. (Incluído pela Lei n^ 11.907. de 2009)

§ 5e Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido

o período de permanência previsto no § 4e deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma

do art. 47 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. dos gastos com seu aperfeiçoamento. (Incluído

pela Lei n^ 11.907, de 2009)

2 Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem autorização

do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo

Tribunal Federal.

§ 2e 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.
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4. Consoante o cotejo feito acima, verificou-se que, embora tratassem de situações

concretas diversas, o Parecer n^ 343/PGF/CONSU/CAA/2010 e o Parecer nQ

19/2013/DEPCONSU/PGF/AGU, juntamente com seus despachos de aprovação, deram uma

interpretação divergente ao Parecer GQ nQ 142.

5. O Parecer n^ 343/PGF/CONSU/CAA/2010 considerou não ser aplicável o

entendimento firmado no Parecer GQ nQ 142, após a vigência da Lei nQ 11.907, de 2009,

enquanto o despacho de aprovação do Parecer n^ 19/2013/DEPCONSU/PGF/AGU entendeu

possível, num esforço de argumentação, a sua aplicação mesmo após a superveniência da

referida lei, ainda que tivesse sido expressamente ponderada a possibilidade de sua

interpretação mais restritiva, que seria afastada pelas peculiaridades do caso concreto.

6. Dessarte, em face dessa divergência, entendo prudente a manutenção do

entendimento firmado no Parecer nQ 343/PGF/CONSU/CAA/2010, nos termos do seu despacho

de aprovação, como regra geral, para as situações de exoneração do cargo para provimento

em cargo diverso, ainda que em órgão ou entidade da Administração Pública Federal,

entendimento este que não afasta a análise específica de cessão feita no Parecer nQ

19/2013/DEPCONSU/PGF/AGU.

À superior consideração.

Brasília, 21 de janeiro de 2

tSABELLA SILVA OLIVEIRA CAVALCANTI

Procuradora Federal

De acordo.

ARTINS

ultoria

Aprovo. Junte-se c&pia desta manifestação aos autos nQ 00407.002061/2013-

61, aos autos nQ 00407.001064/2010-35, e aos arquivos digitalizados referentes ao Parecer

ns 343/PGF/CONSU/CAA/2010 e ao Parecer n^ 19/2013/DEPCONSU/PGF/AGU. Após, arquive-

se.

Brasília, í>o de cd^V de 201

IARCELO DÉ^EÍQUEIRA FREITAS

Procuraçrar-Geral Federal
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