MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão de Pessoas
Departamento de Legislação e Provimento de Pessoas
Coordenação-Geral de Normas de Empregados Públicos, Militares e Extintos Territórios
Nota Técnica nº 83 4 1/2017-MP

Assunto: Ressarcimento de despesas decorrentes do exercício de servidores ou
empregados públicos anistiados com fulcro na Lei n° 8.878, de 1994, em órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal, distintos de seus órgãos e entidades de
origem.
Referência: processo/documento nº : 10951.001035/2018-36

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A Coordenação-Geral Jurídica - CJU/PGFN, por intermédio da NOTA
PGFN/CJU/CPN nº 737/2008, submeteu os autos à apreciação da então Secretaria
de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atual
Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, concernente à uniformização do tratamento conferido às hipóteses e aos
procedimentos de ressarcimento de despesas advindas da cessão ou exercício de
servidores ou empregados, anistiados com fulcro na Lei n° 8.878, de 1994, em
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, distintos de seus órgãos ou
entidades de origem.
ANÁLISE

2. Com o objetivo de contextualizar o assunto em voga, esta Coordenação-Geral
expediu a Nota Técnica n° 9189/2017-MP esclarecendo que o órgão cessionário
deve arcar com o ônus da cessão, mediante reembolso das despesas, uma vez que é
aquele que se beneficia da força de trabalho do servidor. Entretanto, ponderou-se
que tal regra possui uma excepcionalidade, prevista no parágrafo único do art. 6°
do Decreto n° 4.050, de 2001, qual seja, quando o cedente for uma empresa
pública ou sociedade de economia mista dependente de recursos do Tesouro
Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, as
despesas permanecem com a entidade cedente, não sendo devido qualquer
reembolso pelo cessionário:
Art. 6º É do ó rg ão o u da entidade cessio nária, o bservada a dispo nibilidade o rçamentária e financeira, o
ô nus pela remuneração o u salário do servido r o u empreg ado cedido o u requisitado do s Po deres do s
Estado s, do Distrito Federal, do s Município s o u das empresas públicas e so ciedades de eco no mia
mista, acrescido s do s respectivo s encarg o s so ciais definido s em lei.
Parág rafo único . O ô nus da cessão o u requisição prevista no caput não se aplica no caso de o cedente
ser empresa pública o u so ciedade de eco no mia mista que receba recurso s financeiro s do Teso uro
Nacio nal para o custeio to tal o u parcial da sua fo lha de pag amento de pesso al, bem assim do Go verno
do Distrito Federal em relação ao s servido res custeado s pela União .

3. Relevante dispor que conforme extraído do item 42 do PARECER n.
00225/2015/LBS/CGJRH/CONJUR-MP/CGU/AGU (anexo), o TCU posicionou-se
por meio do Acórdão AC-1088-17/03-1 - 1ª Câmara, proferido nos autos do
Processo n° TC 011.087/2000-0, no sentido de estender a aplicação da exceção
acima externada também para os casos em que a empresa pública ou sociedade de
economia mista dependente de recursos do Tesouro Nacional para o custeio total
ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, for cessionária.
4. Nesse diapasão, o parecer supra, em seu item "D" da conclusão, quando abordou
sobre a necessidade de reembolso decorrente de despesas da cessão de servidor
público federal originário da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para
ocupar cargo em comissão em empresa pública ou sociedade de economia mista,
no caso, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), quando ambas dependem de
recursos financeiros do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua
folha de pagamento, entendeu que a partir do alargamento interpretativo da
aplicação do § 5º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, mostra-se possível que a
empresa pública deficitária esteja dispensada de efetuar o reembolso das despesas
realizadas com o referido servidor a ela cedido, para que as situações semelhantes
sejam regidas pelo mesmo tratamento jurídico, mormente porque, como já
salientado, outra não poderia ser a interpretação desse dispositivo senão a de que
o reembolso, nesse caso, não é devido, uma vez que a empresa custeada pelo
tesouro receberia dele mesmo os recursos para reembolsá-lo, em operação
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claramente inócua, devendo se proceder, por outro lado, à simples compensação
financeira.
5. Sob a ótica da Secretaria de Orçamento Federal - SOF/MP, consoante termos da
Nota Técnica n° 249/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, de 3 de junho de 2011, o
ressarcimento entre a União, autarquias e fundações e as denominadas empresas
públicas dependentes configura custo desnecessário para a Administração, na
medida em que a União não está auferindo qualquer receita adicional.
6. Em síntese, com vistas a uniformizar o tratamento conferido às hipóteses e
procedimentos para ressarcimento de despesas advindas da cessão ou exercício de
servidores ou empregados em órgão ou entidade da Administração Pública,
distintos de seus órgãos ou entidades de origem, constatou-se que não compete
ressarcimento nos seguintes casos:

cedente
empresa pública ou sociedade de economia mista dependentes
órgão da Administração Pública federal direta

cessões, requisições e movimentações
cessionário
órgão da Administração Pública federal direta
empresa pública ou sociedade de economia mista dependentes

7. Quanto às empresas públicas ou sociedades de economia mista independentes,
ou seja, que não recebam recursos da União para custeio parcial ou total da folha
de pagamento de pessoal, nos casos em que seus empregados são movimentados
pelo §7° do art. 93 da Lei n° 8.112, de 1990, é assegurado o reembolso, nos termos
do Decreto n° 8.835, de 2016.
Art. 1 o O Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, passa a vig o rar co m as seg uintes
alteraçõ es:
“Art. 11. .....................................................................
...........................................................................................
§ 5º É asseg urado o reembo lso à empresa pública o u so ciedade de eco no mia mista que não receba
recurso s do Teso uro Nacio nal para o custeio to tal o u parcial da respectiva fo lha de pag amento de
pesso al, pelas despesas relativas a empreg ado em exercício tempo rário determinado na fo rma do §
7 o do art. 93 da Lei no 8.112, de 1990.” (NR)

8. No que tange, especificamente, aos regramentos atrelados ao empregado
beneficiado pela anistia de que trata a Lei n° 8.878, de 1994, em exercício
temporário determinado na forma do § 7 ° do art. 93 da Lei n° 8.112, de 1990 1994,
o ressarcimento é assegurado, tal qual se pode observar:

Decreto n° 6.077, de 2007:
Art. 5 o No exercício da co mpetência estabelecida no § 7° do art. 93 da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, o Ministério do Planejamento , Orçamento e Gestão pro mo verá co mpo sição de
fo rça de trabalho utilizando o s servido res o u empreg ado s que reto rnarem ao serviço na fo rma deste
Decreto , e determinará o seu exercício , prio ritariamente, no s ó rg ão s e entidades: do art. 93 da
(...)
Parág rafo único . Não haverá prejuízo do s direito s e vantag ens devido s pelo ó rg ão o u entidade de
o rig em, e a cessão o u exercício do s servido res e empreg ado s na fo rma deste Decreto o co rrerá
mediante ressarcimento .

9. Cumpre ainda observar que a Orientação Normativa n° 4, de 09 de 2008, da
então Secretaria de Recursos Humanos desta Pasta Ministerial - SRH/MP, que
estabeleceu procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública federal, direta, autárquica e fundacional, empresas públicas
e sociedades de economia mistas sob o controle da União, relativamente ao
retorno ao serviço dos servidores e empregados beneficiados pela anistia de que
trata a Lei n° 8.878, de 1994, disciplinou em seu art. 6° a necessidade de proceder
ao ressarcimento, in verbis:
Orientação No rmativa SRH/MP n° 4, de 2008:
Art. 6º A cessão o u exercício do s servido res e empreg ado s co m anistia reco nhecida o co rrerá
mediante ressarcimento .

10. Esta Coordenação-Geral externou por meio da Nota Técnica n° 9189/2016-MP,
de encontro aos regramentos citados, que se tratando de cessão ou exercício de
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reembolso
não há
não há

empregado público anistiado pertencente ao quadro funcional de órgão, empresa
ou entidade dependente de recursos do Tesouro Nacional para o custeio da folha
de pagamento, não se faz necessário o ressarcimento, por se tratar de mera
operação contábil, haja vista que ambos os recursos se originaram da União,
cabendo considerar que tal procedimento acarretaria custos operacionais e
sistêmicos desnecessários.
11. No contexto suso mencionado, entendeu-se prudente encaminhar os autos à
Consultoria Jurídica desta Pasta Ministerial - CONJUR/MP que, por seu turmo,
manifestou-se por meio do PARECER N. 00556/2017/LFL/CGJRH/CONJURMO/CGU/AGU,
DESPACHO
N.01089/2017/CONJUR-MP/CGU/AGU
e
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01106/2017/CONJUR-MP/CGU/AGU. A
interpretação jurídica, em síntese, foi a de que o exercício do servidor ou
empregado anistiado ocorrerá mediante ressarcimento tão somente quando
envolvida na movimentação uma empresa estatal independente. No mais,
assentou-se prudente, diante da constatação exposta, alterar as normas
constatantes do art. 5º , parágrafo único, do Decreto nº 6.077, de 2007, e do art. 6º
da Orientação Normativa SRH/MP nº 4, de 2008. Seguem, para melhor elucidação
do assunto posto em voga, alguns ítens do parecer:
18. Percebese, po rém, que a o rig em da pro blemática do direito ao reembo lso nestes auto s reside na
existência de previsõ es infraleg ais seg undo as quais o exercício determinado na fo rma do art. 93, § 7º ,
da Lei nº 8.112/90 o co rrerá mediante ressarcimento sempre que se tratar de servido r o u empreg ado
público que reto rna ao serviço em função do reco nhecimento de anistia, ainda que o s ó rg ão s e
entidades de o rig em e de destino sejam federais e mantido s pela mesma fo nte de recurso s.
19. O Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007, que veio disciplinar o reto rno ao serviço do s
servido res e empreg ado s anistiado s, tro uxe dispo sitivo reg ulamentado r do exercício desses
anistiado s em o utro s ó rg ão s e entidades da Administração Federal, tendo previsto a sistemática de
ressarcimento à o rig em, sem quaisquer exceçõ es, no s seg uintes mo ldes:
"Art. 5º No exercício da co mpetência estabelecida no § 7º do art. 93 da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, o Ministério do Planejamento , Orçamento e Gestão pro mo verá co mpo sição de
fo rça de trabalho utilizando o s servido res o u empreg ado s que reto rnarem ao serviço na fo rma deste
Decreto , e determinará o seu exercício , prio ritariamente, no s ó rg ão s e entidades:
I co m necessidade de substituir fo rça de trabalho terceirizada;
II respo nsáveis po r açõ es do Pro g rama de Aceleração do Crescimento PAC; e
III que demo nstrem necessidade de pro vimento de carg o s e empreg o s público s mediante co ncurso
público .
Parág rafo único . Não haverá prejuízo do s direito s e vantag ens devido s pelo ó rg ão o u entidade de
o rig em, e a cessão o u exercício do s servido res e empreg ado s na
fo rma deste Decreto o co rrerá mediante ressarcimento ." (g rifo s acrescido s)
20. De maneira similar, a Orientação No rmativa SRH/MP nº 4, de 9 de julho de 2008, que estabelece
pro cedimento s a serem o bservado s pelo s ó rg ão s e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacio nal, empresas públicas e so ciedades de eco no mia mista so b co ntro le da União ,
relativamente ao reto rno ao serviço do s servido res e empreg ado s beneficiado s pela anistia de que
trata a Lei nº 8.878/94, dispô s:
"Art. 5º No exercício da co mpetência estabelecida no § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 , o Ministério do Planejamento , Orçamento e Gestão pro mo verá co mpo sição de
fo rça de trabalho utilizando o s servido res o u empreg ado s que reto rnarem ao serviço na fo rma desta
Orientação No rmativa, e determinará o seu exercício , prio ritariamente, no s ó rg ão s e entidades:
I co m necessidade de substituir fo rça de trabalho terceirizada;
II respo nsáveis po r açõ es do Pro g rama de Aceleração do Crescimento PAC; e
III que demo nstrem necessidade de pro vimento de carg o s e empreg o s público s mediante co ncurso
público .
Parág rafo único . Não haverá prejuízo do s direito s e vantag ens devido s pelo ó rg ão o u entidade de
o rig em.
Art. 6º A cessão o u exercício do s servido res e empreg ado s co m anistia reco nhecida o co rrerá
mediante ressarcimento .
§1º A cessão o u exercício do s anistiado s o co rrerá po r prazo indeterminado , a critério do Ministério do
Planejamento , Orçamento e Gestão .
§2º Na hipó tese de reto rno ao ó rg ão o u entidade de o rig em, po derá haver no vo s exercício s co m
fundamento no Decreto nº 6.077, de 2007, a critério da administração ." (g rifo s acrescido s)
21. Se o leg islado r o rdinário , co nso ante demo nstrado , o pto u po r não impo r as reg ras do ô nus da
remuneração na cessão à hipó tese de exercício para co mpo sição da fo rça de trabalho , entendese que
as dispo siçõ es no rmativas do Decreto nº 6.077/07 e da ON SRH/MP nº 4/08, que preveem a
sistemática de ressarcimento e, dessarte, transferem as despesas ao ó rg ão o u entidade de efetivo
exercício , não po dem ser co nsideradas co ntrárias à letra da Lei nº 8.112/90.
22. Po r o utro lado , co nfo rme po sicio namento atualizado do pró prio ó rg ão central do SIPEC e da
Secretaria de Orçamento Federal desta Pasta Ministerial, o ressarcimento das despesas advindas do
exercício de anistiado em ó rg ão o u entidade federal distinto do seu ó rg ão o u entidade de o rig em só se
justifica se envo lvida empresa pública o u so ciedade de eco no mia mista que não receba recurso s
financeiro s do Teso uro Nacio nal para o custeio to tal o u parcial de sua fo lha de pag amento de pesso al,
o u seja, quando envo lvida entidade estatal independente, que não co mpõ e o o rçamento fiscal o u da
seg uridade so cial da União .
23. Esta Co nsulto ria Jurídica ratifica o entendimento do s ó rg ão s técnico s deste Ministério do
Planejamento , Desenvo lvimento e Gestão , que restring e a necessidade de ressarcimento de despesas
ao exercício de anistiado s que envo lva empresas estatais auto ssuficientes, visto que, nas demais
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situaçõ es, a o peracio nalização do ressarcimento se revela ineficaz. Além de o co rrer o reto rno do s
recurso s à mesma fo nte o rçamentária e financeira, sem que a União aufira qualquer receita adicio nal,
g eramse custo s desnecessário s para a Administração .
24. Po rtanto , co nsiderando se que a anistia co ncedida no s mo ldes da Lei nº 8.878/94 tem co mo
po ssíveis destinatário s, no s termo s de seu art. 1º , o s servido res público s civis e empreg ado s da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacio nal, bem co mo o s empreg ado s de
empresas públicas e so ciedades de eco no mia mista so b co ntro le da União , to do s eles estão sujeito s à
determinação de exercício em o utro s ó rg ão s e entidades da Administração Pública Federal, na fo rma
do art. 93, §7º , da Lei nº 8.112/90, mas o ressarcimento de despesas só será necessário se envo lvida
empresa estatal independente.
25. A título elucidativo , cumpre destacar que, co nfo rme definição co nstante da Lei Co mplementar nº
101/00, empresa co ntro lada pela União é a so ciedade cuja maio ria do capital so cial co m direito a vo to
pertença, direta o u indiretamente, à União , que será dependente apenas se receber do ente co ntro lado r
recurso s financeiro s para pag amento de despesas co m pesso al o u de custeio em g eral o u de capital.
Dessa fo rma, não basta que a empresa estatal envo lvida esteja so b co ntro le da União para que seja
o brig ató rio o ressarcimento de despesas, sendo indispensável que não receba recurso s financeiro s do
Teso uro Nacio nal para o custeio to tal o u parcial de sua fo lha de pag amento de pesso al, isto é, que não
co mpo nha o o rçamento fiscal o u da seg uridade so cial da União .
26. Inferese, ante o expo sto , que o art. 5º , parág rafo único , do Decreto nº 6.077/07 e o art. 6º da
Orientação No rmativa SRH/MP nº 4/08 devem ser interpretado s no sentido de que o exercício do
servido r o u empreg ado anistiado o co rrerá mediante ressarcimento tão so mente quando envo lvida na
mo vimentação uma empresa estatal independente.
27. Po r fim, no to cante à verificação da necessidade de alteração leg islativa o u de no rma o rientativa
para efetivação do po sicio namento do ó rg ão central do SIPEC acerca da matéria examinada, esta
Co nsulto ria Jurídica não reputa imprescindível a mo dificação do art. 93, §7º , da Lei nº 8.112/90, que,
reitera-se, deixo u em aberto a questão do ô nus da remuneração do exercício para co mpo sição da
fo rça de trabalho . Mo strase o po rtuna, po rém, co m o intuito de evitar futuro s questio namento s
jurídico s, a mo dificação das no rmas co nstantes do art. 5º , parág rafo único , do Decreto nº 6.077/07 e
do art. 6º da Orientação No rmativa SRH/MP nº 4, de 09 de julho de 2008, para que se esclareça que o
exercício do s servido res e empreg ado s público s anistiado s dar-se-á mediante ressarcimento apenas
quando envo lvida empresa estatal auto ssuficiente, adaptando -se, assim, o cenário no rmativo às
particularidades de cunho o peracio nal e sistêmico verificadas.

CONCLUSÃO

12. Destarte, em consonância com as posições técnicas deste órgão central do
SIPEC, a CONJUR/MP manifestou-se por restringir a necessidade de
ressarcimento de despesas ao exercício de anistiados que envolva empresas
estatais independentes, visto que, nas demais situações, a operacionalização do
ressarcimento implica o retorno dos recursos à mesma fonte orçamentária e
financeira, sem que a União aufira qualquer receita adicional, o que acaba por
gerar custos desnecessários para a Administração.
13. Com tais esclarecimentos sugere-se o envio dos autos à Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda, para conhecimento e providências
de sua alçada.

Ao exame do Sr. Diretor do Departamento de Legislação e Provimento de Pessoas
- Substituto.
MARIANA CORRÊA MALDI E SOUZA
Chefe da Divisão de Normas de Empregados Públicos

De acordo. Ao Senhor Secretário de Gestão de Pessoas, para aprovação e
deliberação.
JOÃO CÂNDIDO DE ARRUDA FALCÃO
Diretor do Departamento de Legislação e Provimento de Pessoas - Substituto

Aprovo. Encaminhem-se os autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do
Ministério da Fazenda, conforme proposto.
AUGUSTO AKIRA CHIBA
Secretário de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por MARIANA CORREA MALDI E SOUZA, Chefe
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Documento assinado eletronicamente por João Cândido de Arruda Falcão, Diretor
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Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO AKIRA CHIBA, Secretário de
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 3 808723 e o
código CRC 85 4 F0F84 .
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