
Brasília, 26 de junho de 2015.

NOTA JURÍDICA

Assunto:  Mobilidade. 
Servidores  da  Carreira  de 
Planejamento  e  Orçamento. 
Sistema  de  Planejamento  e 
Orçamento  Federal. 
Abrangência

ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  SERVIDORES  DA 
CARREIRA  DE  PLANEJAMENTO  E  ORÇAMENTO,  ASSECOR,  formaliza 
consulta  a  respeito  da  abrangência  do  Sistema  de  Planejamento  e  Orçamento 
Federal, bem como sobre a mobilidade dos servidores da Carreira de Planejamento 
e Orçamento do Poder Executivo Federal.

Ao  regulamentar  o  orçamento  público,  a  Constituição  da 
República, no art. 165, estabelece que lei do Poder Executivo estabelecerá o Plano 
Plurianual,  as  Diretrizes  Orçamentárias e  os  Orçamentos Anuais,  nos  seguintes 
termos:
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Art.  165.  Leis  de  iniciativa  do  Poder  Executivo 
estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.

Com  isso,  estabeleceu  a  estrutura  analítica  do  sistema 
orçamentário, para o gerenciamento eficaz dos recursos públicos.

A gestão dos recursos públicos está organizada sob a forma 
de  sistemas  integrados,  que  compreendem  as  atividades  de  planejamento,  de 
orçamento, de administração financeira, de contabilidade e de controle no âmbito 
de cada nível de governo: União, estados, distrito Federal e municípios.

Tais sistemas estão previstos na Lei nº 10.180/2001, que, para 
o que ora importa, define o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal como o 
conjunto de atividades de elaboração, acompanhamento e de avaliação de planos, 
de programas e de orçamentos, bem como de realização de estudos e de pesquisas 
sócio-econômicos, nos termos do art. 3º:

Art.  3º  O  Sistema  de  Planejamento  e  de  Orçamento 
Federal  compreende  as  atividades  de  elaboração, 
acompanhamento  e  avaliação  de  planos,  programas  e 
orçamentos,  e  de  realização  de  estudos  e  pesquisas 
sócio-econômicas.

O art. 4º subsequente, estabelece sua composição, a saber, o 
Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  como  órgão  central,  órgãos 
setoriais e órgãos específicos, assim definidos:

Art.  4º  Integram  o  Sistema  de  Planejamento  e  de 
Orçamento Federal:
I – o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
como órgão central;
II – órgãos setoriais;
III – órgãos específicos.
§  1º  Os  órgãos  setoriais  são  as  unidades  de 
planejamento  e  orçamento  dos  Ministérios,  da 
Advocacia-Geral  da  União,  da  Vice-Presidência  e  da 
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Casa Civil da Presidência da República.
§  2º  Os órgãos  específicos  são  aqueles  vinculados ou 
subordinados ao órgão central do Sistema, cuja missão 
está  voltada  para  as  atividades  de  planejamento  e 
orçamento.
§ 3º Os órgãos setoriais  e  específicos ficam sujeitos  à 
orientação normativa e à supervisão técnica do órgão 
central  do  Sistema,  sem prejuízo  da  subordinação  ao 
órgão  em  cuja  estrutura  administrativa  estiverem 
integrados.
§  4º  As  unidades  de  planejamento  e  orçamento  das 
entidades vinculadas ou subordinadas aos Ministérios e 
órgãos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e 
à supervisão técnica do órgão central e também, no que 
couber, do respectivo órgão setorial.

Uma  interpretação  restritiva  deste  dispositivo  levaria  ao 
entendimento  de  que  não  compõem  o  Sistema  de  Planejamento  e  Orçamento 
Federal as unidades de planejamento e de orçamento da Administração Pública 
Indireta ou dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Esse  entendimento,  entretanto,  desconsidera  a  própria 
definição  de  sistema,  qual  seja,  conjunto  de  elementos  organizados  para  o 
cumprimento  de  uma  função.  E,  na  medida  em  que  tais  unidades  executam 
atividades  de  planejamento  e  de  orçamento  e  contam,  inclusive,  com  dotação 
orçamentária própria, integram o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal.

Afinal, a própria Constituição prevê que a Lei Orçamentária 
Anual compreenderá os recursos de todos os Poderes da União, bem como de todas 
as entidades da Administração Pública Direta e Indireta, nos seguintes termos: 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 
e  indireta,  inclusive  fundações  instituídas  e  mantidas 
pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a 
União,  direta ou indiretamente,  detenha a maioria do 
capital social com direito a voto;
III  -  o  orçamento  da  seguridade  social,  abrangendo 
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todas  as  entidades  e  órgãos  a  ela  vinculados,  da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Não há como se conceber que a Lei Orçamentária Anual seja 
um elemento do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e que os órgãos 
que a executam não o sejam.

Vale salientar que o Decreto-Lei nº 200/1967, em seu art. 4º, 
adota  uma  visão  sistêmica  de  Administração  Pública  Federal  e  inclui,  em  sua 
definição,  as  autarquias,  as  empresas  e  as  fundações  públicas,  bem  como  as 
sociedades de economia mista, conforme abaixo:

Art. 4° A Administração Federal compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços 
integrados  na  estrutura  administrativa  da  Presidência 
da República e dos Ministérios.
II  -  A  Administração  Indireta,  que  compreende  as 
seguintes  categorias  de  entidades,  dotadas  de 
personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
d) fundações públicas.

A própria Lei nº 10.180/2001 reproduz este entendimento, ao 
determinar  que  as  unidades  responsáveis  pelos  orçamentos  dos  outros  Poderes 
ficarão sujeitas à orientação normativa do órgão central do Sistema:

Art. 5o Sem prejuízo das competências constitucionais e 
legais de outros Poderes, as unidades responsáveis pelos 
seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa 
do órgão central do Sistema.

Ora, se a subordinação à orientação normativa e à supervisão 
técnica do órgão central do sistema é o que define os órgãos setoriais e específicos 
do  Sistema  de  Planejamento  e  Orçamento  Federal,  não  há  dúvidas  de  que  as 
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unidades responsáveis  pelo orçamento da Administração Pública Indireta e dos 
demais Poderes também integram o sistema.

A  importância  desta  definição  reside  no  fato  de  que,  nos 
termos  da  Lei  nº  11.890/2008,  os  integrantes  da  Carreira  de  Planejamento  e 
Orçamento podem ser cedidos e ter exercício fora do respectivo órgão de lotação, 
nas seguintes hipóteses:

Art.18. Os integrantes das Carreiras a que se refere o 
art.  10  desta  Lei  somente  poderão ser  cedidos  ou ter 
exercício  fora  do  respectivo  órgão  de  lotação  nas 
seguintes situações definidas no art. 1º da Lei nº 9.625, 
de 7 de abril de 1998, e, ainda, nas seguintes:
I – requisições previstas em lei para órgãos e entidades 
da União;
(…)
IV  –  cessão  para  o  exercício  de  cargo  de  Natureza 
Especial  ou  cargos  em  comissão  de  nível  igual  ou 
superior a DAS-4 do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, ou equivalentes, em outros órgãos da união, 
em autarquias ou em fundações públicas federais;
V – exercício dos cargos de Secretário de Estado ou do 
Distrito  Federal,  de  cargos  em  comissão  de  nível 
equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente 
máximo  de  entidade  da  administração  pública  no 
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de 
capital  ou  de  município  com  mais  de  500.000 
(quinhentos mil) habitantes;
VI – exercício de cargo de diretor ou de presidente de 
empresa  pública  ou  sociedade  de  economia  mista 
federal;

O  inciso  II  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.625/1998,  citado  como 
hipótese no caput do art. 18 da Lei nº 11.890/08, traz a seguinte redação:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e 
Produtividade  –  GDP,  devida  aos  ocupantes  dos 
seguintes cargos efetivos:
(…)
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II  –  da  Carreira  de  Planejamento  e  Orçamento  e  do 
cargo de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-
1500,  quando  em  exercício  no  Ministério  do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou nos órgãos e nas 
unidades dos  Sistemas de Planejamento e  Orçamento, 
de Administração Financeira Federal, de Contabilidade 
Federal  e  de  Controle  Interno  do  Poder  Executivo 
Federal;

Tal dispositivo foi  introduzido pela Lei  nº 10.180/2001,  que 
estabelece, no art. 30, a possibilidade de os servidores da Carreira de Planejamento 
e Orçamento exercerem suas atividades nos órgãos e nas unidades dos Sistemas de 
Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade 
Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, independentemente da 
ocupação de cargo em comissão ou de função de confiança:

Art. 30. Os servidores das carreiras de Planejamento e 
Orçamento  e  Finanças  e  Controle,  os  ocupantes  dos 
cargos efetivos de Técnico de Planejamento P-1501 do 
Grupo TP-1500, de Técnico de Planejamento e Pesquisa 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
nível  intermediário do IPEA e demais cargos de nível 
superior do IPEA, poderão ser cedidos para ter exercício 
nos órgãos e nas unidades dos Sistemas referidos nesta 
Lei,  independentemente  da  ocupação  de  cargo  em 
comissão ou função de confiança.

Em  outras  palavras,  na  medida  em  que  as  unidades 
responsáveis  pelo  planejamento  e  pelo  orçamento  da  Administração  Pública 
Indireta e dos Poderes Legislativo e Judiciário integram o Sistema de Planejamento 
Federal,  podem os  servidores  da  Carreira  de  Planejamento  e  Orçamento  terem 
exercício nestes locais independentemente da ocupação em comissão ou de função 
de confiança.

Esta  mobilidade  é  essencial  para  a  gestão  profissional  dos 
recursos  públicos.  A  Carreira  de  Planejamento  e  Orçamento  foi  criada  para  a 
formulação  e  para  a  implementação  de  políticas  pública  e  não  é  do  interesse 
público que servidores não qualificados exerçam esta atribuição. 

Sabe-se  que  a  Carreira  de  Planejamento  e  Orçamento, 
conforme  a  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (CBO),  faz  parte  do  núcleo 
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estratégico do Estado e que seus integrantes exercem atividades em diversas áreas 
da Administração Pública federal,  estadual,  municipal e distrital.  Ou seja, o seu 
desempenho é salutar em todas as esferas de governo, já que a organização de 
recursos públicos está presente em qualquer unidade.

Por fim, vale salientar que a Lei nº 10.180/2001 assim definiu 
as finalidades do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal: 

Art.  2º O  Sistema  de  Planejamento  e  de  Orçamento 
Federal tem por finalidade:
I - formular o planejamento estratégico nacional;
II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de 
desenvolvimento econômico e social;
III  -  formular  o  plano  plurianual,  as  diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais;
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento 
federal;
V - promover a articulação com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, visando a compatibilização de 
normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos 
federal, estadual, distrital e municipal.

Verifica-se que a integração de todas as esferas de governo é 
essencial para o cumprimento das metas do Sistema de Planejamento e Orçamento 
Federal.  E,  nesse contexto,  deve  ser  possibilitado aos  servidores  integrantes  da 
Carreira  de  Planejamento  e  Orçamento  o  exercício  descentralizado  de  suas 
atribuições, para a gestão profissional e eficiente dos recursos públicos. 

É a opinião dos que abaixo subscrevem.

TORREÃO BRAZ ADVOGADOS
Antônio Torreão Braz Filho

Júlia Pauro Oliveira
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