
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Procuradoria Federal junto ao IF Sudeste MG

NOTA TÉCNICA nº 769/2012 - AGU/PGF/PF IF SUDESTE MG

Ref.:

Processo nº: 23223.500093/2012-09

Consulente: Pró-Reitor de Administração

Data do recebimento do expediente: 12.07.2012

Assunto: Consulta sobre reembolso de despesas. Curso de capacitação para servidores do 

IF Sudeste MG - câmpus Muriaé. Necessidade de prévio empenho de despesas.

I- Sobre a consulta. Breve relato.

 1. Trata-se de consulta formulada a esta  Procuradoria 

Federal pelo  Ilmo.  Pró-Reitor  de  Administração  do  IF  Sudeste  MG, 

Ronaldo Campos  de  Faria,  através  do Memorando  146/2012/PROADM-

Reitoria (fl. 02), sobre a legalidade de reembolso de despesas realizadas sem 

prévio empenho, no câmpus Muriaé.

 2. Constam nos autos, dentre outros documentos:

ι) à fl. 02 Memorando 146/2012/PROADM-Reitoria subscrito pelo Ilmo Pró-Reitor 

de Administração do IF Sudeste MG;

ιι) à fl.  03 Ofício nº 14/2012/Cont,  subscrito pelo contador  Vitor Hugo Souza de  

Deus;

ιιι) à fl. 04 e mail solicitando parecer jurídico desta Procuradoria;

ιϖ) à fls. 05/06 Portaria nº 218, de 13 de setembro de 2011, publicada pelo câmpus 

Muriaé;

ϖ) à  fl.  08  Despacho  nº  128/2012-AGU/PGF/PF  IF  Sudeste  MG,  solicitando 

esclarecimentos sobre a consulta;
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ϖι) à fl. 09 Ofício nº 019/2012/Cont, solicitando que seja informado a legalidade da 

modalidade reembolso ao servidor;

 3. Pois bem. Sendo estes os fatos, passo a opinar.

II- Sobre a regularidade formal do feito:

 4. Compulsando-se  os  autos  processuais  referenciados 

em  epígrafe,  verifica-se  que  o  mesmo  foi  regularmente  autuado  e 

protocolado.

 5. Ademais,  suas  folhas  encontram-se sequencialmente 

numeradas  e  rubricadas,  tal  qual  disposto  no  artigo  22,  §  4º,  da  Lei 

9.784/1999.

II – Da apreciação da consulta:

6. Extrai-se do ofício nº 019/2012/Cont., subscrito pelo 

servidor contador Vitor Hugo Souza de Deus, que se trata de consulta acerca 

da  legalidade  do  reembolso de  despesas  aos  servidores  participantes  de 

eventos de capacitação. 

7. A modalidade de pagamento através de reembolso ao 

servidor estaria prevista na Portaria nº 218, de 13 de setembro de 2011, do 

câmpus Muriaé, carreada aos autos às fls. 05/07.

8. A participação de servidores em cursos de capacitação 

e  treinamento  encontra  eco  nos  arts.  1º  e  2º  do  Decreto  5.707/20061. 

Vejamos, pois:

1 Institui  a Política e as Diretrizes para o desenvolvimento de Pessoal da administração 
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. 
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“Art. 1o  Fica  instituída  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  de  

Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades da administração  

pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,  com  as  seguintes  

finalidades:

 I - melhoria da eficiência,  eficácia e qualidade dos serviços públicos  

prestados ao cidadão;

II - desenvolvimento permanente do servidor público;

(...)

 Art. 2o  Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I - capacitação:  processo  permanente  e  deliberado  de  aprendizagem,  

com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências  

institucionais  por  meio  do  desenvolvimento  de  competências  

individuais;

(...)  

III - eventos  de  capacitação:  cursos  presenciais  e  à  distância,  

aprendizagem  em  serviço,  grupos  formais  de  estudos,  intercâmbios,  

estágios,  seminários  e  congressos,  que  contribuam  para  o  

desenvolvimento  do  servidor  e  que  atendam  aos  interesses  da  

administração pública federal direta, autárquica e fundacional.”

9. Outrossim,  dispõe a Orientação Normativa nº 18 da 

Advocacia-Geral da União, in verbis:  

-  Assuntos:  AGU  e  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO.  Orientação  

Normativa/ AGU nº 18, de 01.04.2009 (DOU de 07.04.2009, S. 1, p. 14) -  

“Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art.  

25,  inc.  II,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  conferencistas  para  ministrar  

cursos para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal,  ou a inscrição 

em cursos abertos, desde que caracterizada a singularidade do objeto e  

verificado tratar-se de notório especialista”.

REFERÊNCIA: art. 25, inc. II, da Lei 8.666, DE 1993; Decisões TCU  
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535/1996-Plenário e 439/1998-Plenário

 10. Segundo consta da Portaria nº 218, de 13 de setembro 

de 2011 (fls. 05/07) - câmpus Muriaé, que dispõe sobre os procedimentos 

para  concessão  de  pagamento  de  taxa  de  inscrição,  e/ou  diárias,  e/ou 

passagens  para  servidores  participantes  de  eventos  de  capacitação,  o 

pagamento poderá ser feito de duas formas. Vejamos, pois:

“Art.  3º  -  O  pagamento  da  taxa  de  inscrição  poderá  ser  feito 

diretamente pelo Campus Muriaé  à instituição/entidade promotora do  

evento,  na forma de Nota de Empenho  ou por meio de reembolso ao  

servidor.

I – no caso em que a taxa de inscrição for paga diretamente pelo Campus  

Muriaé, será realizado Processo Licitatório e em seguida será emitida  

uma  Nota de Empenho em nome da instituição/entidade promotora do  

evento,  devendo  o  interessado  respeitar,  em  sua  solicitação,  o  prazo  

mínimo de 30 (vinte) dias de antecedência para formalização de todo o  

processo;

II - no caso em que a taxa de inscrição for paga por meio de reembolso,  

o interessado somente receberá o valor devido após realizada prestação  

de  contas  de  sua  participação,  conforme  art.  6º  desta  Portaria,  e  

apresentação  de  recibo  fornecido  pela  instituição/entidade  

organizadora  do  evento,  acompanhado  de  solicitação  de  reembolso,  

devendo  observar  o  disposto  nos  incisos  I  e  II  do  artigo  1º  desta  

Portaria (anexo III)

 11.  Verifica-se, portanto, que na modalidade reembolso a 

Portaria  acima  colacionada  estaria  autorizando  que  o  servidor  primeiro 

participasse de curso de capacitação, para depois realizar-se o empenho.

 12. Sobre o empenho e pagamento reza a Lei nº 4.320/64, 

verbis:
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“Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado  

"nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a  

importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação  

própria.”

 13. Segundo consta do documento de fl. 09, “a forma de 

pagamento através de reembolso ao servidor, ficou fixada para as taxas de  

inscrição até R$ 300,00, visando a economicidade, já que os gastos com a  

publicidade no Diário Oficial da União (DOU) ultrapassariam este valor.”

 14. Entretanto,  o  pagamento  através  do  reembolso  ao 

servidor,  sem  que  tenha  sido  realizado  prévio  empenho  das  despesas, 

configura-se ILEGAL, uma vez que está disposto na Lei nº 4.320/64,  in  

verbis: 

“Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensa-

da a emissão da nota de empenho.

 § 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não  

se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, su-

jeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado  

"nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a  

importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação  

própria.

 15. Ademais, estatui a Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, que  estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, verbis:
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Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao pa-

trimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que  

não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental  

que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que  

deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

 II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem ade-

quação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com-

patibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentá-

rias.

 § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação  

específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de  

forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a  

realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os  

limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentári-

as, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e  

metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas dis-

posições.

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das  

premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrele-

vante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

 § 4o As normas do caput constituem condição prévia para:

 I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução  

de obras;

 II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3 o do art. 182  

da Constituição.

 16. Diante do exposto, recomendo, pois que a Portaria nº 

218, de 13 de setembro de 2011, seja alterada para que seu conteúdo seja 

adequado ao disposto na legislação vigente.

 17. Portanto,  entendo  ser  juridicamente  inviável  o 
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reembolso de valores pagos pelos serviços de capacitação, devendo, nesses 

casos,  ser  realizada  pelo  IF  Sudeste  MG,  a  contratação  prévia  com 

fundamento no art. 25, II da Lei nº 8.666/93.

18. Era o que me cabia opinar.

Juiz de Fora, 08 de novembro de 2012.2

NÁDIA GOMES SARMENTO
Procuradora Federal - Chefe da PF junto ao IF Sudeste MG

2 Hoje, pela necessidade de serviço.
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