
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
Secretaria de Recursos Humanos- 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 
Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas 

 
 
 
NOTA INFORMATIVA Nº   24/2012/CGNOR/DENOP/SRH/MP 

Assunto: Percepção de DAS durante licença para capacitação 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1.  A Coordenação-Geral Jurídica, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do 

Ministério da Fazenda, por intermédio da NOTA PGFN/CJU/Nº 238/2007, de fls. 34/37, encaminha 

o processo em epígrafe a esta Secretaria de Recursos Humanos -  que trata de requerimento da 

servidora XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, objetivando pagamento referente à DAS, suspenso em 

razão de gozo de licença para capacitação – solicitando revisão do entendimento esposado no Ofício 

COGLE/SRH nº 74, de 2000.        

INFORMAÇÕES 
 
2. Consta dos autos, fls. 02, solicitação da servidora para o restabelecimento de 

pagamento do DAS, suspenso durante o período em que usufruiu licença para capacitação, para 

participar do Curso de “Fiscalitá Internazionale, ministrado pela Universitá Commerciale Luigi 

Bocconi, na Itália, com ônus limitado. 

 

3. Instada a se manifestar, a Coordenação-Geral Jurídica, da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, por meio do PARECER PGFN/CJU/Nº 3713/2002, às fls. 03/06, concluiu - em 

que pese as disposições contidas no Ofício COGLE/SRH nº 74, de 2000 - não haver “na legislação 

de regência restrição à continuação do pagamento pleiteado”.  

 

4. Ato contínuo, o assunto foi submetido a então Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos do Ministério da Fazenda que, mediante o Despacho de fls. 21, encaminhou os autos a 

este Ministério, para pronunciamento.  

 

5. A então Coordenação-Geral de Sistematização e Aplicação da Legislação deste 
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Ministério, por meio do Despacho às fls. 23/24, emitiu a seguinte conclusão: 

 

Em que pese o esforço da Douta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 
manifestar-se em seu arrazoado favoravelmente à servidora, manifestamos pelo não 
pagamento do cargo em comissão em período de licença capacitação, por exclusiva falta 
de amparo legal. A Lei e o Decreto mencionados são taxativos quanto ao pagamento 
somente da remuneração relativa ao cargo efetivo do servidor em licença para 
capacitação, e por último, o Ofício COGLE/SRH nº 74/2000, registra: “garantindo-se tão 
somente recebimento das parcelas relativas ao cargo efetivo, conforme previsto na 
legislação em vigor”. Assim, não há em que falar em conflito de entendimento quanto à 
matéria.  

 

6.   Considerando o entendimento supra, a Coordenação-Geral Jurídica da PGFN, 

mediante NOTA PGFN/CJU/Nº 238/2007, solicita reexame por parte desta SRH/MP, ressaltando 

que, caso seja mantido o posicionamento, o assunto seja submetido à Consultoria Jurídica deste 

Ministério – CONJUR/MP, e, em sendo caracterizada controvérsia entre os órgãos jurídicos da 

união, esta deverá ser dirimida pelo Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União, nos termos 

do PARECER Nº AGU/LS-11/94 (Anexo ao PARECER Nº GQ-46).  

 

7.   A respeito do assunto, percepção de DAS durante licença para capacitação, convém 

esclarecer que esta Secretaria de Recursos Humanos, em caso análogo, já se manifestou por meio da 

Nota Técnica nº 237/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 15 de setembro de 2009 (cópia anexa), nos 

seguintes termos: 

 
14.  Isto posto, em vista da nova conjuntura existente, sugere-se a institucionalização do 
entendimento manifestado pela CONJUR/MP, que se coaduna com o apresentado pelo 
Tribunal de Contas da União, no sentido de ser possível ao servidor ocupante de cargo 
investido em cargo em comissão ou função de confiança, afastar-se para gozo de licença 
para capacitação, sem prejuízo da remuneração desse cargo de provimento precário.  

 
8.  Frise-se, todavia, que as disposições deste expediente não poderão ser aplicadas de 

forma retroativa, em respeito à disposição contida no inciso XIII do art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999, 

vejamos: 

(...) 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
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Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios 
de: 

(...) 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento 
do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

 
9.  Cabe, por oportuno, ressaltar que a presente interpretação constitui mudança de 

entendimento da Secretaria de Recursos Humanos, em relação à possibilidade de percepção do DAS 

durante licença para capacitação, devendo ser aplicada a partir da data de publicação da Nota 

Técnica nº 237/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 17 de setembro de 2009, em observância ao que 

determina o inciso XIII do art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

10.  Com estes esclarecimentos, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral 

Jurídica, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para conhecimento e demais providências.   

 

À consideração superior. 

Brasília,     20   de     janeiro    de 2012.  
 

 

 
PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS 

Mat 1745225 
             MÁRCIA ALVES DE ASSIS 

Chefe de Divisão 
 

De acordo. À consideração da Senhora Diretora do Departamento de Normas e 
Procedimentos Judiciais. 

Brasília,   20   de  janeiro   de 2012. 
 
 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas-Substituta 

 
Aprovo. Restitua-se à Coordenação-Geral Jurídica, da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, conforme proposto. 
  

Brasília,     20   de   janeiro   de 2012. 
 

  
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 


