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PARECER404/2017-PRCON/PGDF
PROCESSO n' 040_002.740/2016
INTERESSADA: SECRETARIA DE FAZENDA
ASSUNTO: CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO

APROVADO

Parecer

pelo êxmo. Sr.

Proc':lra(!o~'-Geraldo DF, em~C;
pero Eeno. Sr. Governador

GESTÃO. APRIMORAMENTO.
PÓS-GRADUAÇÃO.
CONTINUADA.

PLANO

CONCESSÃO

DE COMPROMISSO.

DE

PROGRAMA

dõ15'F.

/20l1e
em

DE INCENTIVO À

CAPACITAÇÃO

E

EDUCAÇÃO

DE BOLSA DE ESTUDO. CUSTEIO. TERMO

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROJETO BÁSICO.

BALIZAS NORMATIVAS.

Exma.Sra. Procuradora-Chefe,
I • RELATÓRIO

1.

Busca a Secretaria de Fazenda aprimorar a sua gestão,

mediante a concessão de bolsas de estudo para cursos de pós-graduação
(lato sensu ou stricto sensu) aos seus servidores efetivos, investidos em cargos de
nível superior. Almeja a Pasta que seusservidores de nível superior aprofundem
o conhecimento técnico-científico que detém.
2.

Para tanto,

idealizou o

Programa

de

Incentivo

Graduação (fls. 112/129- versão final) e o Plano de Capacitação

à Pós-

e Educação

Continuada (fls. 130/146- versão final)', a serem veiculados por portaria.
3.

Ao examinar as respectivas minutas, a AJL da Secretaria de

Fazenda sugeriu fosse a PGDF instada o se pronunciar sobre os seguintes
pontos: custeio integral da bolsa de estudos e instrumento a ser celebrado
com o servidor; ressarcimento ao Erário; legislação aplicável ao afastamento;
e, por fim, projeto básico. O Titularda Pasta acolheu a sugestão.
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11- fUNDAMENTAÇAO
11.\_ O ATUAL ENTENDIMENTO DA PGOf

Ao disciplinar a possibilidade de participação de servidoresem
4.
programas de pós-graduação, no Brasilou no exterior. a lC 840/2011 (art. 161)
estabeleceu

duas

exigências:

estabilidade

e

afastamento

para

pós-

graduação stricto sensu(mestrado, doutorado ou pós-doutorado):
"Art. 161. O servidor estover pode, no interesse do administração
público, e desde que o participação não posso ocorrer simultaneamente com
o exercício do cargo ou mediante compensação de horório, afastar-se do
exercício do cargo efetivo, com o respectiva remuneração ou subsídio, poro
participar de programo de pós-graduação stricto sensu em instituição de
ensino superior, no Paísou no exterior.
§ 10. O titular do órgão, autarquia ou fundação deve definir os
programas de capacitação e os critérios para participação em programas de
pós-graduação de que troto este artigo, com ou sem afastamento do servidor,
observado o regulamento.
§ 20. O afastamento para realização de programas de mestrado,
doutorado ou pós-doutorado somente pode ser concedido ao servidor estóvel
que esteja em efetivo exercício no respectivo órgão, autarquia ou fundação
há pelo menos:
I· tres anos consecutivos para mestrado;
/1_ quatro anos consecutivos para doutorado ou pós-doutorado.
§ 3°. É vedado autorizar novo afastamento:
I·para curso do mesmo nível;
/I _ antes de decorrido
prazo igual ao de afastamento jó
concedido.

§ 40. O servidor beneficiado pelos afastamentos previstos nos §§ 1°,
2° e 3° tem de:
I_apresentar o titulo ou grau obtido com o curso que justificou seu
afastamento;
I1 _ compartilhar com os demais servidores de seu órgão, autarquia
ou fundação os conhecimentos adquiridOSno curso;
1/1 _ permanecer no efetivo exercício de suas atribuiçães após o seu
retomo por um período igual ao do afastamento concedido.
§ 50. O servidor beneficiado pelo disposto neste artigo tem de
ressarcir a despesa havida com seu afostamento, inciuídos a remuneração ou
o subsidio e os encargos sociais. da formo seguinte:
I
proporcional,
em caso
de
exoneração,
demissão,
aposentadoria
voluntária, licença para trator de interesse particular ou
vacância
em razão de posse em outro cargo inacumulável. antes de
decorrido período iguala0 do afastamento:
/I _ integral, em coso de não obtenção do título ou grau que
justificou seu afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou
de caso fortuito. "

De maneira explícita, a LC 840/2011 estipula que, desde que a

5.
participação

não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo

ou mediante compensação de horário, o servidor estóvep pode ser afastado
para frequentar apenas cursosde pós-graduação stricto sensu.

• servidor em est6gio probatório
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6.

Do mesmo modo, impôs a obrigatoriedade

quando

não obtido

as excepcionais

o título ou o grau que justificou o afastamento,

Registre-se que

condições.
Todavia,

o afastamento
esse pensamento

-- C'C. art. 393, par.

a PGDF entendia

de servidores
foi alterado

para

na cota

Parecer 145/201S·PRCON/PGDf, quando
afastamento

viável,

único]e.

em determinadas

pós-graduação
de parcial

se passou

lato

sensu-.

aprovação

a entender

do

inviável

o

do servidor para esse tipo de pós-graduação.

8.

Essa mesma cota ressalvou a possibilidade

servidor

ressalvado

hipóteses de caso fortuito ou força maior ("no foto necessário,

cuias efeitos não era possível evitar ou impedir"

7.

do ressarcimento

para

Administração,

pós-graduação

sensu, desde

lato

cumpridas as condições

que,

do afastamento
no

interesse

do
da

postas no art. 159 da LC 840/2011:

"Art. 159.Medionte autorização do Governodor, do Presidente do
Câmara Legislativa ou do Presidente do Tribunalde Contas, o serv'cor estável
pode ausentar-sedo Distrito Federal ou do País para:
I - estudo ou missãooficial, com o remuneração ou subsidio do
cargo efetivo:
/I _serviço sem remuneração em organismointernacional de Queo
Brasil participe ou com o qual coopere.
§ ) A ausência não pode exceder a quatro anos, nem pode ser
concedida nova licença antes de decorrido igual período.
§ 2°. Em caso de exoneração, demissão,aposentadoria voluntória,
licença para trotar de interesse particular ou vacóncia em razão de posse em
outro cargo inacumulóvel antes de decorrido período iguala0
do
afastamento, o servidor beneficiado pelo disposto no inciso I tem de ressorcir
proporcionalmente
o despesa, incluida a remuneração ou o subsídio e os
encargos sociais,havido com seu afastamento e durante ele."
0.

9.
laboral
especial,

Foi acrescentado,
seja prejudicado,
mediante

ainda, que, caso o cumprimento

o servidor "deverá

o compensação

de horário

requerer

da jornada

a concessão de horário

no unidade

administrativa,

com

espeque no art. 61, inciso /li, do LC n° 840/ 1J" .

• JOrnft Eduardo OllVelro assinaLatroduzir caso fortuito ou lorça maior o ocontecimento que "escopo o todo d~igêncio.
inteiramente estranha à vontade do devedor da obrigoçõo". ofirrnondO cceeocstcocror ccsc fortuito o avento imprevisivel.
""e.por esc. inevitável"". a forço maiOf o evento inevitável. "ainda Que previsível. por se trotar de fato superior às forços do
agente. como normalmente soe os fotos da natureza". AdverLe o iLustredoutrinador que ""nôo se deve confundir
impossibaidode com difICuldade, pois esta rôo exonera o devedor do responsabilidade pelo inadimplemento do
obrigoçOo"", onolando que o impossibilidade -ceve ser abSOluto e nõo relativo·'. Enfalizo. por fim. que pero a
cocctemccec
do coso fortuito ou do forço maior. olém do itresistibmdadee do imprevisibilidode. necessénc o presença de
um terceiro pressuposto: a eKfemidode - pois. "se este requisito nOo estiver presente. nOo poderemos considerai um fato
como sendo verdadeiramente Inevitável. t que /lá fatos que s60 imprevisiveise irresistíveis..
mas que, devido Ó CKcunstOncia
de estarem Jigados à atividade desenvolvido pai uma pessoa e só acontecerem devido o ela, nOO poclem ser
consideradOSinevitáveis'· I"Códi~ CiviJAnotado e Comentado: Doutrino e Jurisprudência··. RJ,Forense.2009.pp. 3\3/31 ~I·
• essamodo de pensar foi declinado no cota de parcial oprovccõo do ~orec.r 20/2013-I'ROPES/PGDf:no cola de parciaL
oprovaçOo do Parecer 72/2013-PROPES/~GDf:na coto de aprovação do I'arecer 212/2D13-PROPES/I'GOf;no ~orec.r
51/2D14-PROI'ES/PGDf:
e no cota de desaprovoçôa do eereeer 2'4/2014·~RO~ES/I'GDf.

-L 'o/-'

Y - Mal. 39.754-7
_so:7:7iiJ1')cl ~-:r'1 cl ol. 016

Folha".,

);;

Rubrica

0

'

~

.

tROCURADORIA-GERAl
DO DISTRITO fEDERAL
I'ROCURADORIA ESI'ECIAl DA ATIVIDADE CONSUlTIVA

Essainteligência foi adotada na cota de parcial aprovação
lO.
do Parecer 71/2015~PRCON/PGDf(afirmando que a concessão de horário
especial. com

compensação,

se amolda

às Decisões TCDf 847/2014,

5.691/2014 e 6.089/2014) e na aprovação do Parecer 160/2015-PRCON/PGDF.
lI.

Assim,sendo incontroverso que servidor em estágio probatório

não pode ser afastado para qualquer tipo de pós-qrccoccõo.

o atual

entendimento da PGDF sobre o tema poderia assim ser resumido: servidor
estável não pode obter afastamento para pós-graduação lato senso.salvo se,
presente interesse público, atendidos os requisitosdo art. 159da lC 840/201l.
Caso haja prejuízo ao cumprimento da jornada de trabalho, deve o servidor
obter horário especial, mediante compensação
12.

(LC 840/2011,

art. 61. 111).

curvamo-nos à

Ressalvada nossa convioçõoe.

orientação

predominante na PGDF,e, com base nela, passamosa examinar a consulta.
11.11• CUSTEIO DA BOLSA DE ESTUDO

13.

Relativamente ao pagamento da bolsa de estudo, diz a AJl

da Secretaria de Fazenda que o Decreto 29.290/2008 (art. 2°, I) autoriza o
afastamento com ônus total para o DistritoFederal. o que incluiria o custeio
integral da bolsa de estudo. Anota inexistirprevisão quando o servidor nõo
precisar se afastar de suasatribuições. Condui que essalacuna não restringeo
pagamento integral da bolsa de estudo.
No que ainda se encontra vigente, por não contrariar a lC

14.

840/2011, o Decreto 29.290/2008 previu o afastamento do servidor para
estudo, mediante dispensa de ponto {art. 1°}, delineando duas hipóteses de
custeio: ônus total ou ônus limitado (art. 2°, I e li}'.

• com Iodo o respeito. o '"estudo". mencionado no ort. 159do LC 840/2011. troz imita a inviabilidade do cumprimento da
jornada laboral. pressupondo a ausência do ~ervidor do Di~lnl0 Federal. Assim. rec se curvo aos reclamos da rceõc
ootcrcor-se hororlo especial, medianle compen~oção. Decorre desse modo de pensar que o concessão de hororio
especial, alrelada à compenscçõo
de noeortc. só se cotccró 00 servidor que "estudar" no Distrito Federal, o que, O
evidência, nOo Iraduz o suporte rouco do cr+. 159, mas do o+. 161 do LC 840/2011, E aqui. sem quebro de reverência, o
rcocceac nõo tecnc: o crt. 161 do LC 84012011 não odmile crcsromentos para pós-graduação 1010sensu em qualquer
espaço geogrofico, dentro ou foro do Distrito Federal. no Brasilou no extertcr. Invióvel. portanto. cogitar-se de hor6rlo
especial, com compensaçOo de carga horório, por essemotivo,
o "Art. 20, O afastamento de que trata o art. 1°poderá ocorreI nas seguintes hipóteses: I - com ônus total. no interesse
e~clusivo do Admini!õtraçÓ'o.Quando implicar direito a remuneroç60 do cargo eletivo. do lunçôo comissionada ou do
cargo em comesõo. excluidos os vantogens pecuniários em razôo do local de trabalho, acrescido de passagens..diórios..
bolsa de estudo, parcial ou integral. poro porticipaçõo no evento. conforme o caso: 11- com ônus limitada, quando implicar
direito apenas o remuneroçOo do cargo etetivo, do lunçOo comiss.ionada ou do cargo em comissão e~cluidas os
vantagens pecuniórias em razão do tocaI de trobalho."
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15.

O ônus total consiste na manutenção da remuneração do

cargo efetivo, da função comissionada ou do cargo em comissão, excluídas
vantagens em razão do local de trabalho, acrescido de passagens,diárias e
bolsa de estudo, parcial ou integral. O ônus limitado consiste na exclusiva
manutenção da remuneração do cargo efetivo, da função comissionada ou
do cargo em comissão, excluídasvantagens em razão do local de trabalho.
16.

Como se vê, o Decreto 29.290/2008pressupõe o afastamento

do servidor de suasatribuições (dispensade ponto), certo que a assunção de
ônus total, por si só, não implica a obrigatoriedade do pagamento integral da
bolsa de estudo, eisque, de maneira explícita, possívelo parcial custeio.
17.

Assim,o custeio integral se revela uma decisão discricionária

do administrador, presente interesse público em que um servidor frequente
específico curso de pós-graduação.
18.

Por outro lado, quando o servidor não necessitar se afastar de

suas atribuições para frequentar curso de pós-graduação -- hipótese não
contemplada no Decreto 29.29012008 -r--. possívelao administrador autorizar o
pagamento integral ou parcial da bolsa de estudo.
19.
capacitação

Com efeito, a Administração possuiliberdade para promover a
dos seusagentes, em prol da melhoria da eficiência, eficácia e

qualidade dos serviços públicos. Aliás, a própria Constituição Federal ordena
que a União, os Estadose o DistritoFederal mantenham escolas de governo
para o formação e aperfeiçoamento dos servidores(art. 39, § 20}7.
20.

Assim. o fato de o Decreto 29.290/2008 não cuidar de casos

em que desnecessário o afastamento do servidor não impede que o
administrador autorize o pagamento integral ou parcial da bolsa de estudo.
COM

o SERVIDOR

11.111
_ INSTRUMENTO

A SER CELEBRADO

21.

No que diz com o instrumento o ser celebrado com O servidor

para formalizar o custeio da bolsa de estudo, diz a AJL da Secretaria de

1 CF. crt. 39, § ;20: "A Unióo. os Estados e o DislTito Federal manterOo escolos de governo poro a forrnoçOO e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos. cQnstituindo-seo porticipoçOo nos CUIIDS um dos reQuisilosporo o promoçOO no
carreira. facultado. poro isso.o ceecrccoo de convênios ou ccovcnos entre os entes federados."
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fazenda que esse vínculo se aperfeiçoa entre o Distrito federal e a instituição
de ensino. Todavia, a minuta previu um termode compromisso(fls. 127!l29) a ser
pactuado entre o Poder Público e o servidor. Afirma que esse instrumento se
aproxima do convênio, devendo ser observadas, no que couber, a Lei 8.666/93
{art. 116) e a Instrução Normativa CGDF 01/2005.
22.

O termo de compromisso firmado entre a Administração e o

servidor não consubstancio convênio, que, como se sabe, é o ajuste entre o
Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos
comuns, mediante mútua colaboração. Evidencia coincidência de objetivos
institucionais.
No caso, o termo de compromissose aproxima de um rol de
23.
condutas a ser observado pelas partes, através do qual, de um lado, o Distrito
federal se obriga a conceder incentivo pecuniário para o custeio da bolsa de
estudo; e, de outro, o servidor beneficiário assume uma série de obrigações
(v.g., atuar como instrutor interno; disponibilizar artigo ou ensaio publicado em

revista espeCializada; permanecer em serviço pelo período correspondente à
fruição do benefício).
24.

Não há, portanto, cogitar-se da figura do convênio, sendo

inaplicáveis a Lei 8.666/93 e a Instrução Normativa CGDF 01/2005.
II.1V _ RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

25.

No tocante ao ressarcimento ao Erário, sustenta a AJL que,

havendo o afastamento

do servidor, eventual recomposição

dos cofres

públicos abrangerá a remuneração e os encargos sociais. Conclui que isso
não se concretizará quando inexistirafastamento, pois houve contraprestação
laboral do servidor.
Como visto. a LC 840/2011 (art. 161. § 5'. I e 11)estipula que o
26.
servidor que vier a se beneficiar com uma bolsa de estudo há de ressarcir
proporcional ou integralmente, toda a despesa havida com seu afastamento,
incluídos a remuneração ou o subsídioe os encargos sociais.
Assim,o ressarcimento não se circunscreve à remuneração e
27.
aos encargos sociais. Presente a necessidade da integral recomposição do

.
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Erório,também haverá de serdevolvido o montante pecuniário desembolsado
para o custeio, total ou parcial, da bolsa de estudo.
28.

Nesse contexto, mesmo que o servidor não tenha que se

afastar para frequentar um curso de pós-graduação, caso não obtenha o
título ou grau a que se propôs obter. deverá ser compelido a restituir as
quantias gastas com o pagamento da bolsa de estudo.
11.V - LEGISLAcAo

NO que concerne à legislação, narra a AJl da Secretaria de
29.
Fazenda que as minutas de portaria partem da premissa de que o art. 161da
LC 840/2011 cuida do afastamento do servidor para pós-graduação stricto
sensu.Conclui que, para cursos Jato sensu,aplica-se o art. 159da LC 840/2011.
afirmando que devem ser observados os Decretos 29.290/2008e 36.496/2015,
no que couber,

em ambos os casos. Essa afirmativa

corresponde ao

pensamento da PGDF(itens 4/10 deste opinativo).
30.

Acrescenta

a AJL que o Governador

pode

autorizar o

afastamento do servidor para estudo ou missão fora do Distrito Federal ou do
País (LC 840/2011. art. 159). certa a delegação de poder ao Titular da Casa
Civil e aos dirigentes máximos de órgãos ou entidades, nos termos do. Decreto
36.496/2015(alterado pelo Decreto 37.437/2016).Procura saber se incumbe:

_à Casa Civil autorizar o afastamento do Paíspor período
superior a 15 dias e o deslocamento de servidores no território
nacional. com ônus para o DistritoFederal; e
_aos dirigentes máximos de órgãos ou entidades autorizar
o afastamento
deslocamento

do

País por perfodo inferior a

15 dias e o

de servidores, no território nacional.

com ônus

limitado para o DistritoFederal.
31.

A teor do art. 2°, I e 11,do Decreto 36.496/2015,ao Chefe da

Casa Civil foi delegada competência para "autorizar o afastamento do paísde
servidores da AdministraçãoPúblicadireta e indireta do DistritoFederal", bem como
"autorizar o deslocamento em territórionacional, com ônuspara o Distrito Federal, de
servidor da Administração Pública direta e indiretado Distrito Federal."
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32.

O § 2°, desse mesmo preceito, acrescentado pelo Decreto

36.496/2015,afirma que as autorizações para afastamento do País,"quando
inferiores a 15 dias, ficam delegadasaos dirigentes móximos dos órgãosou entidades
em que esteja lotado o servidor."

33.

Por outro lado, consoante o art. 3°, coour. do Decreto

36.496/2015, aos dirigentes máximos de órgão ou entidade foi delegada
competência para "autorizar o deslocamento
Distrito Federal.
Administração

34.

ó

exceção

do vencimento

no território nacional.sem ônus para o

e demais vantagensfixas, de servidor do

Pública direta e indireta do Distrito Federal."

Dentro de tais quadrantes, correta a conclusão da AJL da

Secretaria de Fazenda: à Casa Civil cabe autorizar o afastamento do Paíspor
período superior a 15 dias e o deslocamento de servidores no território
nacional, com ônus para o Distrito Federal; ao passo que aos dirigentes
máximos de órgãos ou entidades incumbe autorizar o afastamento do Poíspor
perlodo inferior a 15 dias e o deslocamento de servidores, no território
nacional. com ônus limitado para o DistritoFederal.
35.

Encerrando o tópico, a AJL vislumbra um conflito de legislação

quanto ao relatório de viagem. Procura saber se houve revogação tácita do
Decreto 23.176/2002 pelo Decreto 29.290/2008.
36.

o

Decreto

29.290/2008. em seu art.

15. I e 11,estatuiu,

especificamente quanto ao afastamento para estudo, que o servidor ficará
obrigado, dentro do prazo de 30 dias, contados do término do afastamento, a
apresentar (a) relatório circunstanciado das atividades exercidas e (b)
histórico escolar e certificado ou documento equivalente.
37.

Por outro lado, o Decreto 23.176/2002impôs a obrigatoriedade

da apresentação de relatório de viagem, quando o servidor for afastado do
País,oficialmente, para participar de cursos,seminários,reuniões, palestras ou
outros eventos similares,além de missõesoficiais. Esserelatório deverá conter
as circunstâncias gerais que levaram à realização do evento, referências
anteriores, organizações promotoras e entidades participantes, justificativa
para a participação,

descrição dos principais fatos ocorridos, e, por fim,
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análise crítica

(evidenciando

os benefícios ao

Distrito Federal pela

participação do servidor).
38.
se cogitar

Nítida a diferença entre as hipóteses,não havendo razão para
de revogação

tácita

do Decreto 23.176/2002 pelo Decreto

29.290/2008.Cada diploma normativo disciplina um específico assunto.
II.VI - PROJETO BÁSICO

39.

Diz a AJL da Secretaria de Fazenda que o projeto básico,

devidamente aprovado, é elemento indispensável à contratação direta, por
inexigibilidade de licitação. Todavia, o Plano de Capacitação

e Educação

Continuada previu a fusão, em um único documento, do projeto bósico e da
solicitação de participação em eventode capacitação

e desenvolvimento. Procura

saber se essasolução atende ao Parecer Normativo 726/2008-PROCAD/PGDF.
40.

Não nos parece que a solução imaginada pela Secretaria de

Fazenda atenda às diretrizes do Parecer Normativo 72612008-PROCAD/PGDF. É
que se misturou, em um único documento, de um lado, o projeto básico', de
responsabilidade da Administração, que deve elaborá-lo anteriormente à
contratação, ainda que por inexigibilidade de licitação, de um curso aberto
de pós-graduação; e, de outro, uma mera "solicitação de participação em
evento de capacitação e desenvolvimento",a ser formulado pelo servidor,
quando já estarão disponíveisos cursosde pós-graduação.
41.

Na nossa compreensão, necessário dissociar o projeto básico

(de responsabilidade do Poder Público) e a solicitação de participação em
evento de capacitação

e desenvolvimento (a cargo do servidor).

• lei 8.666/1993. orl. 6°. IX: "Projeto ecscc . conjunto de elementos necessórios e sufICientes. com nfvel de ptecisOO
odeQuodo. poro coroclemor o obra ou serviço. ou comple~o de obras ou serviços objeto do lieitoçOo. eloborodo com
base nos indicoçoes dos estudos técnicos preliminores. Que assegurem o viabilidade recocc e o odeQuodo Irotamenlo do
impacto ombientol do empreendimento. e que possib~iteo cvosocõc do cUSIoda obra e
cecocec dos métodos e do
prazo de execuçOo. devendo conter os seguintes elementos: o} desenvolvimento do mluçOo escolhido de fOlTTlO
o fomecer
vsõc global do obro e identifrcor todos os seus elementos constitutivos com ctorezc. b} soluções técnicas gIobois e
localizadas, suticientemente detalhodos, de forma a minimizor o necessidade de reformuloçOo ou de voriontes durante os
foses de eloboroçOo do projeto executivo e de reolizaçOo dos obres e montagem: c} identifieaçOo dos tipos de serviços o
executor e de materiais e equipamentos o Incorporar ó obro. bem como suas especifrcoções Que assegurem os melhores
resuffodos paro o empreendimento. sem frustror o caráter compeNtivo poro
suo eeecccoc. di informoçOes Que
possibilitem o esludo e o aeaoçôo de métodos consfrvtivos. instalações provisórios e condições organizaciOnais paro a
obro. sem frustrar o coráter competitivo poro o sua execeçôo: e} subsldiOsporo montagem do plano de licffoçOo e gestOO
do obro, compreendendo a suo progromaçÓo. o eslratégio de suprimentos. OSnormas de frscolizoçOo e OUtrosdados
recesso-os em coao com; r} oo;omento detalhadO do custo globol do obro. fundamenlOdO em Quantitotivos de serviçose
fomecimentos propriomente avaliados;"
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42.

Forte em tais considerações, pode-se responder às indagações

formuladas pela Secretaria de Fazenda afirmando que:

Iai

o Decreto 29.290/2008 pressupõe o afastamento do

servidor de suas atribuições (dispensa de ponto), certo que a
assunção de ônus total. por si só, não implica a obrigatoriedade do
pagamento

integral da bolsa de estudo, eis que, de maneira

explicito, possívelo parcial custeio;
(b) o custeio integral de bolsa de estudo se revela uma
decisão discricionária do administrador, presente interesse público
em que um servidor frequente específico curso de pós-graduação;
lei o fato de o Decreto 29.290/2008 nõo cuidar de casos
em que desnecessário o afastamento do servidor não impede que
o administrador autorize o pagamento integral ou parcial da bolsa
de estudo;
(d) o termo de compromisso

se aproxima de um rol de

condutas, através do qual, de um lado, o DistritoFederal se obriga a
conceder incentivo pecuniário para o custeio da bolsa de estudo;
e, de outro, o servidor beneficiário assume uma série de obrigações,
Não há cogitar da figura do convênio,

sendo inaplicóveis a Lei

8.666/93 e a Instrução Normativa CGDF 01/2005:
(e) a LC 840/2011 estipula que o servidor que vier a se
beneficiar com uma bolsa de estudo há de ressarcirproporcional ou
integralmente, toda

a despesa havida com seu afastamento,

incluídos a remuneração ou o subsídioe os encargos sociais. Assim,
o ressarcimento não se circunscreve a tais parcelas. Presente a
incolumidade do Erário,há de ser devolvido o montante pecuniário
desembolsado para o custeio, total ou parcial. da bolsa de estudo;
(f) mesmo que o servidor não tenha que se afastar para
frequentar um curso de pós-graduação, caso não obtenha o título
ou grau a que se propôs obter, deverá ser compelido a restituiras
quantias gastas com o pagamento da bolsa de estudo;
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(g) a PGDFentende que servidor estável não pode obter
afastamento

para pós-graduação lato sensu, salvo se, presente

interesse público. atendidos os requisitos do art. 159 da LC 84012011.
Caso haja prejuízo ao cumprimento da jornada de trabalho, deve o
servidor obter horário especial, mediante compensação;
(h) à Casa Civil cabe autorizar o afastamento do Paíspor
período superior a 15 dias e o deslocamento de servidores no
território nacionaL com ônus total para o Distrito Federal; ao passo
que aos dirigentes máximos de órgãos ou entidades incumbe
autorizar o afastamento do Paíspor período inferior a 15 dias e o
deslocamento

de servidores, no território nacional,

com

ônus

limitado para o DistritoFederal;
(i) o

Decreto

29.290/2008 não

revogou

o

Decreto

23.176/2002; e
(j)

necessário

dissociar

o

projeto

bósico

(de

responsabilidade do Poder Público) e a solicitação de participação
em evento de capacitação e desenvolvimento (a cargo do servidor).

Ao discernimento sábio de V. Exa.
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Brosãlo. 16de maio de 2017.
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Pessoal

APROVO

FolhanO;

PGDF

N° 040412017 - PRCON/PGDF,

do Disfrito Federal Sérgio Carvalho,

exarado
com as

que se seguem.

SOBRE O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
1. Em relação à controvérsia

invocada

nos tópicos

11 e 12 do

parecer (fi. 165), esclareço que, quando for possível o afastamento do servidor
para cursar pós-graduação

lato sensu - no caso único de o curso se realizar fora

do Distrito Federal e de haver interesse da Administração
artigo

159 da

Lei

Complementar

nO 840/2011,

- incide a hipótese do

sem

que

se

cogite

de

compensação de horário, pois se está diante, repita-se, de afastamento

do

servidor.
Por outro lado, incidirá nas situações ordinárias o artigo 61, 111, da
mesma lei, que concede horário especial ao servidor estudante que frequenta
curso de educação

superior

compensação de horário,

(no que se inclui a pós-graduação),

mediante

sem que isso demande a incidência de outro

dispositivo da norma ou com ele se confronte, principalmente

o artigo 159 ou o

artigo 161, que tratam de afastamento.
2. No que diz respeito ao Anexo 11 da minuta da portaria (fi. 127),
além de afastar os elementos configuradores
avanço para registrar que os compromissos
do programa devem consubstanciar

de convênio, como faz o parecer,
a serem firmados pelo. beneficiário

ato unilateral por meio do qual se manifesta

a vontade de adesão, dando plena ciência dos requisitos que devem cumprir,
das normas às quais se passa a submeter, das obrigações que assume e das
responsabilizações

"'

as quais se sujeita em caso de de cumprimento do pacto.
"BraslJia - PatrimOnio Cultural da Hu

nidade"

As obrigações do Distrito Federal, por seu turno, decorrem
diretamente

da norma de regência, mais especificamente,

do regulamento

e do

edital que fixam as regras e os contornos dos benefícios a serem deferidos em
cada fase do programa.
Portanto, sugiro a reformulação do referido termo, conferindo-lhe o
necessário viés declaratório e retirando o caráter bilateral para que dele conste
somente o compromisso a ser assumido pelo servidor contemplado.
3.Quanto à minuta da portaria, recomendo ainda:

a) certificar-se da correção da referência do § 7° do artigo 3° à
allnea "b":
b) detalhar no corpo da portaria, ainda que de maneira sucinta, o
significado dos elementos de avaliação que compõem a equação

de que trata o § 2° do artigo 7°.

SOBRE O PLANO DE CAPACITAÇAO
1. A minuta detalha previamente um conceito de "servidor" (item XX
do artigo 2") que não é compativel com o artigo 2° da LC nO84012011. Em
outros momentos, como no caso do artigo 14, associa a expressão servidor a
empregado.

Por isso, recomendo que se adote o conceito legal, mas se admita,

em dispositivo específico,

ao fim da portaria, a extensão de sua aplicação para

os empregados em exercício na Secretaria de Estado de Fazenda.

2. Também a expressão "exercicio" (item XV do artigo 2") inspira
cuidados para não ser empregada nas suas diversas acepções, referentes a
exercício financeiro e a efetivo desempenho

das funções do servidor, como se

fez, com este sentido, no artigo 10, inciso I.
3. O § 6° do artigo 17 parece se referir ao afastamento em que
haja apenas ônus limitado, por isso merece ter sua redação aprimorada.
4. O artigo 24 deve ser revisto, tanto no que concerne à referência
do seu § 3°, quanto para não contrariar o disposto no artigo 14, inciso I, do

Decreto n° 29.29012008.
-

"Brasllia

atrimônio Cultural da Humanidade"
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5. Por fim, deve-se verificar a referência do artigo 16 ao § 5° do
artigo 14.
Por fim, recomendo que seja feita uma revisão ortográfica dos
textos, bem como a compatibilização das minutas com as disposições da Lei
Complementar

Federal n° 95/1998 que rege a elaboração e redação de normas.

Em

De acordo.

02:í / oS-

Restituam-se

12017.

os autos à Secretaria

de Estado de

Fazenda do Distrito Federal, para ciência e adoção das providências cabíveis.
Em

U/

KARLA APAR CID
Procuradora-Geral Adjunta
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Q~ /2017.

DE SOUZA MOTTA
ara Assuntos do Consultivo
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