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PARECER Nº 02/2019 –  SOCIEDADE DE ADVOGADOS CÂMARA E UCHOA  

 

 

 

INTERESSADO: ADUFC Sindicato - Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do 

Ceará. 

ASSUNTO: Constitucionalidade e legalidade do Decreto n° 9.991/2019 

 

DECRETO N° 9.991/2019. NOVA POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. ANÁLISE 

ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE E DA 

LEGALIDADE DO ATO NORMATIVO.  

 

I - DOS FATOS 

Trata-se de análise de decreto federal (n° 9.991/2019) publicado no DOU de 29 

de agosto de 2019, o qual, de acordo com a sua ementa trata do seguinte: 

 

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 

regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de 

desenvolvimento. 

 

Assim, o decreto busca avançar na regulamentação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) dos servidores públicos federais civis, criando diversas 

disposições outrora inexistentes, tais como: 

 Criação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), em substituição ao 

Plano Anual de Capacitação (PAC); 

 Centralização da análise dos PDPs por órgão vinculado ao Ministério da 

Economia, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP); 
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 Mudanças na regulamentação de algumas hipóteses de afastamento, 

conforme art. 18 do Decreto analisado; 

 Possibilidade de interrupção dos atos de afastamento de acordo com a 

discricionariedade da administração pública; 

 Criação de processo seletivo prévio como condição para afastamento para 

cursar pós-graduação strictu-sensu; 

 Limitação do número de servidores que podem requerer licença para 

capacitação; 

 Limitação no que diz respeito à carga horária para a licença de capacitação 

(carga horária superior a trinta horas); 

 Alterações quanto aos requerimentos de reembolso de despesas; 

 Limitação a 30 dias no que diz respeito ao tempo de afastamento para 

aperfeiçoamento fora do país de ocupante de comissão ou cargo de 

confiança.  

 

Após a entrada em vigor do decreto analisado, diversas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) estão se movimentando para buscar cumprir as novas disposições. O 

presente parecer pretende, portanto, analisar de maneira não exaustiva a constitucionalidade 

e a legalidade do decreto, buscando esclarecer algumas questões relacionadas a situações 

jurídicas em curso ou consolidadas. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

II.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Primeiramente, vejamos o que dispõe a Constituição Federal acerca do princípio 

da Autonomia Universitária: 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (grifou-se). 

Além disso, vejamos o que dispõe o Decreto Lei n° 200 de 1967, que trata da 

organização administrativa federal: 
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Art. 4° A Administração Federal compreende:  

[...]  

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes 

categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:  

a) Autarquias;   

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração 

Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência 

estiver enquadrada sua principal atividade. 

[...] Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:  

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 

executar atividades típicas da Administração Pública, que 

requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada (grifou-se). 

 

Nesse contexto normativo, Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são, 

via de regra, autarquias ou fundações autárquicas de regime especial. A uma IFES, 

então, além da autonomia patrimonial e administrativa de uma autarquia, soma-se a 

autonomia didático-científica, de modo que a autonomia das IFES é uma autonomia 

qualificada. 

Assim, eventuais interferências da Administração Pública Federal em 

universidades e institutos federais devem, primeiramente, serem avaliadas sob o prisma da 

autonomia universitária. Nesse sentido, vejamos precedente do STF no qual se busca 

delinear esse conceito: 

A previsão da autonomia universitária vem consagrada no art. 

207 da Carta Política. Embora não se revista de caráter de 

independência (...), atributo dos Poderes da República, revela a 

impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência 

no âmago próprio das suas funções, assegurando à 

universidade a discricionariedade de dispor ou propor 

(legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento 

administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas.  

[...] 
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[ADI 3.792, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2016, P, DJE de 1º-8-

2017.] (grifou-se). 

O decreto n° 9.991/2019 pode ser considerado como uma interferência na 

autonomia das IFES, na medida em que busca restringir a capacidade de autogestão das 

universidades e institutos federais. Ao procurar concentrar a política de aperfeiçoamento de 

pessoal em órgão do Ministério da Economia (ME), o decreto esvazia instâncias de 

deliberação interna das IFES e as sujeita a uma agenda geral de aperfeiçoamento de 

pessoal. Autarquias cujos objetivos principais são a produção de ensino (reprodução do 

saber), de pesquisa (construção do saber) e de extensão (prestação de serviços à sociedade) 

possuem especificidades, razão pela qual a sua gestão eficiente requer uma maior 

autonomia. Dessa maneira, é mais adequado que a política de aperfeiçoamento de pessoal 

seja feita e executada pelas próprias IFES e não por órgão centralizador, ligado ao ME.  

Como se sabe, as IFES são vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e não ao ME, por força do art. 4°, parágrafo único, do Decreto Lei n° 200 de 1967. 

Além disso, embora os docentes do ensino superior federal integrem o Regime Jurídico Único 

(RJU) dos servidores da Administração Pública federal, disciplinado pela lei n° 8.112/1990, 

existem especificidades aplicáveis ao magistério federal superior, trazidas pela lei que 

estrutura o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Federal, a lei n° 12.272/2012. A edição 

de um decreto que busque regulamentar a lei n° 8.112/1990 sem levar em consideração as 

disposições específicas da lei ° 12.272/2012 pode ou resultar em diversas ilegalidades ou 

mesmo na conclusão de que tal decreto não deve ser aplicado àqueles regidos pela lei n° 

12.272/2012. 

É preciso pontuar, ainda, que a edição de novas normas gerais e abstratas 

normalmente levanta questões relacionadas a direito intertemporal, ou seja, às normas 

jurídicas que regulamentam a aplicação do direito no tempo. Para a análise do decreto em 

questão, destacam-se os seguintes conceitos: 

 Direito adquirido; 

 Ato jurídico perfeito; 

 Princípio do tempus regit actum 

Direito adquirido e ato jurídico perfeito são situações jurídicas consolidadas, 

ambas protegidas pela Constituição e pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), nos seguintes termos: 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 

ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a 

lei vigente ao tempo em que se efetuou.  
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§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu 

titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo 

comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-

estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem (grifou-se). 

O vocábulo “lei” é utilizado em sentido lato, de modo que pode ser substituído 

por qualquer normatização abstrata. Ou seja, o decreto em análise nem pode desconstituir 

atos jurídicos já acabados na vigência da normatização anterior, nem pode desconstituir 

situação jurídica consolidada já incorporada ao patrimônio jurídico de um indivíduo. 

 Por sua vez, o princípio do tempus regit actum é um axioma jurídico que afirma: 

a determinado ato ou fato jurídico deve ser aplicado o direito em vigor à época do 

acontecimento do ato ou fato. Tal máxima, além de amplamente aceita na doutrina e na 

jurisprudência administrativista tem expressa previsão legal na LINDB e na lei n° 9784/1999 

que regula o processo administrativo em âmbito federal. Vejamos: 

LINDB 

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou 

judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa cuja produção já se houver completado 

levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado 

que, com base em mudança posterior de orientação geral, se 

declarem inválidas situações plenamente constituídas (grifou-

se). 

Lei n° 9784/1999 

Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência.  

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  

[...] (grifou-se). 

Em suma, as garantias de proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, 

bem como o princípio do tempus regit actum servem para concluir que o decreto n° 
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9.991/2019 não pode retroagir a situações jurídicas consolidadas e não pode retroagir a fatos 

pretéritos, os quais deverão ser analisados sob o prisma do direito vigente à época. 

 

II.2 - ANÁLISE JURÍDICA DO DECRETO 9.991/2019 

II.2.1. DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS SERVIDORES DO 

MAGISTÉRIO FEDERAL: ELEMENTOS QUE REVELAM 

ESPECIFICIDADES QUE PODEM AFASTAR A APLICAÇÃO DO 

DECRETO N° 9.991/2019 

Conforme acima exposto, as IFES ou são autarquias federais ou são fundações 

autárquicas, ligadas ao MEC, com regime jurídico especial e autonomia assegurada pela 

Constituição Federal. A autonomia universitária é ainda reforçada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), a qual traz disposições específicas sobre gestão das IFES. 

Vejamos: 

 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 

universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

[...] 

§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, 

caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro 

dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:  

[...] 

VI - planos de carreira docente (grifou-se). 

[...] 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na 

forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às 

peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo 

Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime 

jurídico do seu pessoal. 

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições 

asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas 

poderão: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e 

administrativo, assim como um plano de cargos e salários, 
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atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos 

disponíveis;  

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade 

com as normas gerais concernentes; 

[...] (grifou-se). 

 

Em consonância com a LDB, a lei n° 12.272/2012 determina o seguinte: 

 

Art. 26. Será instituída uma Comissão Permanente de Pessoal 

Docente - CPPD, eleita pelos seus pares, em cada IFE, que 

possua, em seus quadros, pessoal integrante do Plano de Carreiras 

e Cargos de Magistério Federal.  

§ 1º À CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado 

competente ou dirigente máximo na instituição de ensino, para 

formulação e acompanhamento da execução da política de 

pessoal docente, no que diz respeito a:  

I - dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades 

acadêmicas; 

II - contratação e admissão de professores efetivos e substitutos;  

III - alteração do regime de trabalho docente;  

IV - avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção 

funcional;  

V - solicitação de afastamento de docentes para 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado ou pós-

doutorado; e  

VI - liberação de professores para programas de cooperação 

com outras instituições, universitárias ou não (grifou-se). 

Somando-se o fato de que as IFES são vinculadas ao MEC e não ao Ministério 

da Economia e tendo em vista as disposições acima transcritas da LDB, existem diversos 

dispositivos do Decreto n° 9.991/2019 que não se adequam ao regime jurídico aplicável aos 

servidores docentes das IFES, pois tendem a esvaziar a autogestão das IFES, no que diz 

respeito à política de aperfeiçoamento de pessoal. Vejamos: 
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Art. 10. Caberá ao órgão central do SIPEC avaliar os relatórios 

anuais de execução dos PDP dos órgãos e das entidades e, se 

necessário:  

I - orientar o correto planejamento e execução dos PDP 

subsequentes; e  

II - solicitar informações adicionais ou justificativas quanto à 

execução das ações de desenvolvimento.  

 

Art. 11. Caberá ao órgão central do SIPEC elaborar o relatório 

consolidado de execução dos PDP, a partir da consolidação das 

informações constantes dos relatórios anuais de execução dos 

PDP.  

Parágrafo único. O órgão central do SIPEC é responsável por 

avaliar a execução dos PDP e a observância das diretrizes 

pelos órgãos e pelas entidades. 

 

Art. 12. O titular do órgão central do SIPEC editará normas 

complementares necessárias à execução do disposto neste 

Decreto, que incluirão: 

I - os prazos para encaminhamento do PDP e do relatório anual de 

execução do PDP;  

II - os prazos para o encaminhamento da manifestação técnica 

sobre o PDP aos órgãos e às entidades;  

III - os prazos para conclusão do Plano Consolidado de Ações de 

Desenvolvimento e do relatório consolidado de execução dos PDP; 

IV - o detalhamento das condições para a realização das despesas 

com desenvolvimento de pessoas, nos termos do disposto nos art. 

16, art. 17 e art. 30;  

V - o procedimento para a avaliação e a aprovação do pedido de 

afastamento do servidor, com as informações e os documentos 

necessários à instrução do pedido;  

VI - a forma e o conteúdo da divulgação das informações de que 

trata o parágrafo único do art. 16; 
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VII - as condições e os prazos para a comprovação da efetiva 

participação do servidor na ação que gerou seu afastamento; e VIII 

- o detalhamento das condições e dos critérios para reembolso das 

despesas comprovadamente efetuadas para custeio de inscrição e 

mensalidade de ação de desenvolvimento formal, presencial ou à 

distância, prevista no PDP. 

 

Art. 16. Despesas com ações de desenvolvimento de pessoas para 

a contratação, a prorrogação ou a substituição contratual, a 

inscrição, o pagamento da mensalidade, as diárias e as passagens 

poderão ser realizadas somente após a manifestação técnica 

do órgão central do SIPEC sobre o PDP. 

(grifou-se). 

 

Caso fossem aplicadas, as disposições do decreto se sobreporiam às das 

leis n° 9.394/1996 e n° 12.272/2012. Além disso, o condicionamento de certas despesas 

relacionadas com ações de desenvolvimento de pessoas pode ser entendido como 

forte intervenção na autonomia das IFES. Com efeito, o decreto trata de estruturas 

administrativas completamente diversas daquelas previstas em lei especificamente para o 

magistério federal superior. A centralização da deliberação acerca das questões envolvendo 

ações de desenvolvimento de pessoas em órgão diverso daqueles previstos em lei para as 

IFES seria completamente inadequada, tendo em vista a dinâmica específica de uma 

universidade e tendo em vista que boa parte das atribuições conferidas aos órgãos do SIPEC 

pelo decreto já são exercidas pelas CPPDs das IFES. 

Além disso, o órgão central do SIPEC, a SGP do Ministério da Economia, não é 

diretamente vinculado às IFES, então não se trata da estrutura administrativa adequada para 

realizar o controle interno dos atos das autarquias vinculadas ao MEC. Nesse sentido, 

destacamos mais uma vez disposições do DL 200/1967: 

 

Art. 19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou 

indireta, está sujeito à supervisão do Ministro de Estado 

competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no 

art. 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da 

República. 

[...] 
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Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área 

de competência do Ministro de Estado:  

I - Assegurar a observância da legislação federal.  

II - Promover a execução dos programas do Govêrno.  

III - Fazer observar os princípios fundamentais enunciados no Título 

II.  

IV - Coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e 

harmonizar sua atuação com a dos demais Ministérios.  

V - Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos 

supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam 

confiados a dirigentes capacitados.  

VI - Proteger a administração dos órgãos supervisionados contra 

interferências e pressões ilegítimas.  

VII - Fortalecer o sistema do mérito.  

VIII - Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e 

bens públicos. 

IX - Acompanhar os custos globais dos programas setoriais do 

Governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços.  

X - Fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os 

elementos necessários à prestação de contas do exercício 

financeiro.  

XI - Transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização 

deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial 

dos órgãos do Ministério (grifou-se). 

 

Ou seja, na estrutura administrativa federal, o MEC é o órgão responsável pelo 

controle interno das Universidades e Institutos Federais, enquanto que o controle externo 

é realizado por meio do Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas da União (arts. 

70 e 71 da Constituição Federal). 

A lei n° n° 12.272/2012 só reforça o que foi acima exposto. Vejamos: 
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Art. 1º Fica estruturado, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de 

Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas 

seguintes Carreiras e cargos: 

[...] 

§ 6º Os cargos efetivos das Carreiras e Cargos Isolados de que 

trata o caput integram os Quadros de Pessoal das Instituições 

Federais de Ensino subordinadas ou vinculadas ao Ministério 

da Educação e ao Ministério da Defesa que tenham por atividade-

fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e 

extensão, ressalvados os cargos de que trata o § 11 do art. 108-A 

da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, que integram o 

Quadro de Pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (grifou-se). 

 

É certo que a carreira do magistério público federal faz parte do RJU, não 

obstante tais especificidades também devem ser levadas em conta. Além de tudo o que já foi 

afirmado, é preciso ressaltar que o art. 30 da lei n° 12.272/2012 revela a maior 

incompatibilidade das especificidades do regime jurídico dos cargos do magistério federal 

superior com as Disposições do Decreto n° 9.991/2019. Vejamos: 

 

Art. 30. O ocupante de cargos do Plano de Carreiras e Cargos do 

Magistério Federal, sem prejuízo dos afastamentos previstos na 

Lei nº 8.112, de 1990, poderá afastar-se de suas funções, 

assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, 

para: 

I - participar de programa de pós-graduação stricto sensu ou 

de pós-doutorado, independentemente do tempo ocupado no 

cargo ou na instituição; 

II - prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou 

de pesquisa, por período de até 4 (quatro) anos, com ônus para 

a instituição de origem; e 

III - prestar colaboração técnica ao Ministério da Educação, por 

período não superior a 1 (um) ano e com ônus para a 

instituição de origem, visando ao apoio ao desenvolvimento de 

programas e projetos de relevância. 
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§ 1º Os afastamentos de que tratam os incisos II e III do caput 

somente serão concedidos a servidores aprovados no estágio 

probatório do respectivo cargo e se autorizado pelo dirigente 

máximo da IFE, devendo estar vinculados a projeto ou convênio 

com prazos e finalidades objetivamente definidos.  

§ 2º Aos servidores de que trata o caput poderá ser concedido 

o afastamento para realização de programas de mestrado ou 

doutorado independentemente do tempo de ocupação do 

cargo.  

§ 3º Ato do dirigente máximo ou Conselho Superior da IFE 

definirá, observada a legislação vigente, os programas de 

capacitação e os critérios para participação em programas de 

pós-graduação, com ou sem afastamento do servidor de suas 

funções (grifou-se). 

 

Somados aos dispositivos já acima mencionados como inadequados em relação 

às especificidades do regime jurídico aplicável aos cargos da docência federal, é possível 

mencionar os seguintes dispositivos do Decreto n° 9.991 que entram em conflito com a lei: 

 

Art. 18.  Considera-se afastamento para participação em ações de 

desenvolvimento a: 

[...] 

III - participação em programa de pós-graduação stricto sensu 

no País, conforme o disposto no art. 96-A da Lei nº 8.112, de 

1990; 

IV - realização de estudo no exterior, conforme o disposto no 

art. 95 da Lei nº 8.112, de 1990. 

[...] (grifou-se). 

 

Art. 19. Os afastamentos de que trata o art. 18 poderão ser 

concedidos, entre outros critérios, quando a ação de 

desenvolvimento:  

I - estiver prevista no PDP do órgão ou da entidade do servidor;  
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II - estiver alinhada ao desenvolvimento do servidor nas 

competências relativas:  

a) ao seu órgão de exercício ou de lotação;  

b) à sua carreira ou cargo efetivo; e  

c) ao seu cargo em comissão ou à sua função de confiança; e  

III - o horário ou o local da ação de desenvolvimento inviabilizar o 

cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor.  

Parágrafo único. Os pedidos de afastamento formulados pelos 

servidores poderão ser processados a partir da data de 

aprovação do PDP do órgão ou da entidade. 

 

Art. 20. Os afastamentos poderão ser interrompidos, a qualquer 

tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração, 

condicionado à edição de ato da autoridade que concedeu o 

afastamento, permitida a delegação para titular de cargo de 

natureza especial ou, quando se tratar de autarquia ou 

fundação pública federal, para o titular da unidade com 

competência sobre a área de gestão de pessoas, vedada a 

subdelegação.  

§ 1º A interrupção do afastamento a pedido do servidor motivada 

por caso fortuito ou força maior não implicará ressarcimento ao 

erário, desde que comprovada a efetiva participação ou 

aproveitamento da ação de desenvolvimento no período 

transcorrido da data de início do afastamento até a data do pedido 

de interrupção.  

§ 2º As justificativas e a comprovação da participação ou do 

aproveitamento dos dias de licença na hipótese do § 1º serão 

avaliadas pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade a que o 

servidor estiver vinculado, permitida a delegação para titular de 

cargo de natureza especial ou, quando se tratar de autarquia ou 

fundação pública federal, para o titular da unidade com 

competência sobre a área de gestão de pessoas, vedada a 

subdelegação. 
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§ 3º O servidor que abandonar ou não concluir a ação de 

desenvolvimento ressarcirá o gasto com seu afastamento ao órgão 

ou à entidade, na forma da legislação vigente, ressalvado o 

disposto nos § 1º e § 2º. 

[...] 

Art. 22. Os afastamentos para participar de programas de pós-

graduação stricto sensu serão precedidos de processo seletivo, 

conduzido e regulado pelos órgãos e pelas entidades do 

SIPEC, com critérios de elegibilidade isonômicos e 

transparentes.  

§ 1º Os processos seletivos considerarão, quando houver:  

I - a nota da avaliação de desempenho individual; e  

II - o alcance das metas de desempenho individual.  

§ 2º As unidades de gestão de pessoas dos órgãos e das entidades 

poderão utilizar avaliações oficialmente reconhecidas de qualidade 

dos programas de pós-graduação stricto sensu efetuadas por 

instituições da área de educação para fins de classificação do 

servidor no processo seletivo de que trata o caput.  

§ 3º O projeto de pesquisa a ser desenvolvida durante o 

afastamento estará alinhado à área de atribuição do cargo efetivo, 

do cargo em comissão ou da função de confiança do servidor ou à 

área de competências da sua unidade de exercício (grifou-se). 

 

Primeiramente, é preciso frisar que o decreto não pode determinar a supressão 

de direitos conferidos por lei. Assim, quaisquer disposições administrativas que afrontem o 

caput do art. 30 da lei n° 12.272/2012, quando este fala que os professores poderão se 

afastar “assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus” devem ser consideradas 

ilegais. 

É preciso pontuar, ainda, que o art. 18 do decreto n° 9.991/2019 buscou 

regulamentar a disciplina conferida pela lei n° 8.112/1990 aos afastamentos inclusive para 

curso de pós-graduação strictu sensu. Nesse sentido, ressalta-se que a disciplina desse tema 

para os docentes do ensino superior federal é feita pela lei n° 12.272/2012, razão pela qual 

as disposições do decreto n° 9.991/2019 para pós-graduação strictu sensu e pós-doutorado 

não devem, a priori, ser aplicadas para o magistério superior federal, eis que este conta com 

disposições legais específicas. 
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No que diz respeito ao art. 19 do decreto, observa-se que o caput do art. 30 da 

lei n° 12.272/2012 não faz exigência à previsão de critérios a priori para a concessão da 

licença para aperfeiçoamento. A atribuição de realizar essa assessoria é da CPPD, na forma 

do art. 26, V da lei n° 12.272/2012. No mesmo sentido, o parágrafo único do art. 19 não 

encontra fundamentação legal, na medida que cria uma espécie de marco temporal para o 

requerimento de afastamento, o que não se verifica na lei.  

A lei n° 12.272/2012 não trata de hipóteses nas quais, por ato da administração 

pública, poderia o período de licença ser unilateralmente suspenso. Portanto, o art. 20 

também pretende inovar a legislação, o que é expressamente vedado em sede de exercício 

do Poder Regulamentar. O art. 22, por sua vez, viola a lei por 1) criar processo seletivo 

interno para pós graduação strictu-sensu, exigência não presente na legislação, por 2) 

vincular esse processo seletivo aos órgãos do SIPEC e por 3) adentrar no juízo de 

discricionariedade das CPPDs das IFES. Além disso, o art. 22 viola a literalidade do art. 30, § 

3° da lei n° 12.272/2012, o qual estabelece que é atribuição do dirigente máximo ou do 

conselho superior da IFES a definição dos programas de capacitação e os critérios para 

participação em programas de pós-graduação, com ou sem afastamento do servidor de suas 

funções. 

As inúmeras inconsistências acima abordadas não são exaustivas. A tentativa 

de implementar as disposições do decreto em questão pode revelar a ainda mais 

incompatibilidades entre o decreto analisado e o que a lei determina sobre a matéria para os 

professores do ensino superior federal. Por tais motivos, consideramos plausível a tese de 

que o Decreto n° 9.991/2019 não deve ser aplicado aos servidores públicos do 

magistério superior. Não obstante, afirmações categóricas nesse sentido dependem da 

análise de futuras decisões judiciais. 

 

II.2.2. DOS LIMITES DO PODER NORMATIVO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:   

 

Além do que foi acima desenvolvido acerca das incompatibilidades do decreto 

em relação às especificidades da docência superior federal, é preciso pontuar que, em 

diversos momentos, a Administração Pública parece extrapolar seu poder normativo. 

Primeiramente, destaquemos o seguinte dispositivo da Constituição Federal: 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 
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IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

[...] (grifou-se). 

 

Ou seja, não pode o Poder Executivo inovar na legislação, devendo 

regulamentar dispositivos legais para garantir sua fiel execução. Nesse sentido, destacam-

se algumas disposições da própria lei n° 8.112/1990: 

 

Art. 102.  Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são 

considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude 

de:    

[...] 

VIII - licença: 

[...] 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; 

[...] (grifou-se).  

 

Se a lei considera a licença para a capacitação como efetivo exercício, não 

poderia o decreto, por exemplo, exigir a exoneração de cargo comissionado ou de confiança, 

para que o servidor possa passar por processo de aprimoramento pessoal, em determinadas 

hipóteses. Além disso, as disposições do decreto abaixo destacadas também revelam a 

inadequação entre a lei regulamentada e o ato regulamentador. Vejamos: 

 

Art. 26. O órgão ou a entidade poderá conceder licença para 

capacitação somente quando a carga horária total da ação de 

desenvolvimento ou do conjunto de ações seja superior a 

trinta horas semanais.  

 

Art. 27. O órgão ou a entidade estabelecerá, com base em seu 

planejamento estratégico, quantitativo máximo de servidores que 

usufruirão a licença para capacitação simultaneamente.  
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Parágrafo único. O quantitativo previsto pelo órgão ou pela 

entidade não poderá ser superior a dois por cento dos 

servidores em exercício no órgão ou na entidade e eventual 

resultado fracionário será arredondado para o número inteiro 

imediatamente superior (grifou-se). 

 

Com efeito, tendo em vista o art. 102 da lei n° 8.112/1990, observa-se que boa 

parte das disposições do decreto se tornam incoerentes, pois o decreto trata um período de 

efetivo serviço como se houvesse um completo distanciamento entre a Administração Pública 

e o servidor. 

II.2.3. DA RELAÇÃO ENTRE A APLICAÇÃO DAS NOVAS 

DISPOSIÇÕES E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS EM CURSO OU 

CONSOLIDADAS 

 

Conforme acima exposto, é preciso aplicar as normas de direito intertemporal 

para avaliar a partir de qual momento a nova normatização deve valer para os servidores 

públicos, a despeito do entendimento acima defendido de que o decreto não deveria ser 

aplicado aos professores do ensino superior federal. 

O marco temporal da vigência do ato normativo em análise está expresso no 

último artigo do decreto: 

 

Art. 36.  Este Decreto entra em vigor em 6 de setembro de 2019 

(grifou-se). 

 

Embora publicado no DOU em 29 de agosto de 2019, o ato normativo analisado 

só passou a ter efeitos a partir do dia 6 de setembro de 2019. Então, é possível afirmar 

que as licenças em curso e as licenças já deferidas NÃO PODEM SER AFETADAS DE 

MANEIRA RETROATIVA PELO DECRETO. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CÔMPUTO. 

LEI EM VIGOR AOTEMPO DO EFETIVO EXERCÍCIO. 

OBSERVÂNCIA. DECRETO 3.048/1999 ALTERADOPELO 

4.882/2003. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Decreto n. 
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4.882/2003, ao alterar o item 2.0.1 de seu anexo IV do Decreto n. 

3.048/1999, reduziu o limite de tolerância do agente físico ruído 

para 85 decibéis. No entanto, sua observância sedará somente a 

partir de sua entrada em vigor, em 18/11/2003. 2. Uma vez que o 

tempo de serviço rege-se pela legislação vigente ao tempo do 

efetivo exercício, não há como atribuir retroatividade à norma 

regulamentadora sem expressa previsão legal, sob pena de 

ofensa ao disposto no artigo 6º da Lei de Introdução ao 

CódigoCivil.3. Agravo regimental improvido. 

 

(STJ - AgRg no REsp: 1261071 RS 2011/0138137-5, Relator: 

Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/08/2011, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2011) (grifou-se). 

 

O entendimento em questão foi firmado em 2011, no entanto nos últimos 8 anos 

o direito administrativo brasileiro só reforçou por meio da legislação a impossibilidade da 

retroatividade de atos normativos regulamentares e da interpretação retroativa de disposições 

administrativas.  

Conclui-se que 1) em virtude da impossibilidade de retroação de atos 

normativos a situações jurídicas consolidadas (garantias constitucionais de proteção 

ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito) não é possível utilizar disposições 

normativas do decreto n° 9.991/2019 como fundamento para causar mudança jurídica 

em licenças em curso ou já deferidas. 

No que diz respeito aos processos administrativos em curso, instaurados 

mediante requerimento de licença protocolado em data anterior a 6 de setembro de 2019, 

aplica-se o princípio do tempus regit actum, expressamente previsto no art. 24, caput da 

LINDB e no art. 2°, parágrafo único, XIII, da lei n° 9.784/1999. Conforme já observado, o 

princípio em questão além de previsto na legislação é acolhido pela jurisprudência pátria de 

maneira inconteste. Para o caso em questão, a consequência principal da aplicação do 

mencionado princípio é a de que os requerimentos de licença atualmente em trâmite 

devem ser avaliados com base na normatização em vigor à época do protocolo do 

requerimento. 

Ou seja, se o protocolo foi realizado antes do dia 06 de setembro de 2019, o 

pedido deve ser julgado com base na normatização aplicável à época do requerimento da 

licença. Nesse sentido, vejamos precedente análogo firmado no âmbito do STJ: 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. 

INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR 

DE 25 ANOS MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. LEI 

VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO (TEMPUS 

REGIT ACTUM). ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 280/STF. [...] 4. É pacífico o entendimento no Superior 

Tribunal de Justiça segundo o qual a lei aplicável à concessão 

de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do 

óbito do segurado (tempus regit actum). 5. O exame da 

controvérsia, como enfrentado pelas instâncias ordinárias, exigiria a 

análise de dispositivos de legislação local (Lei Estadual 7.551/1977 

e Lei Complementar Estadual 43/2002), insuscetível de ocorrer em 

Recurso Especial, conforme a Súmula 280/STF ("Por ofensa a 

direito local não cabe recurso extraordinário"). 6. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.  

 

(STJ - REsp: 1654985 PE 2017/0000367-3, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017) (grifou-

se). 

 

Malgrado a ementa acima exposta trate de matéria previdenciária, em tal ramo 

do direito aplicam-se todas as diretrizes do direito administrativo. Portanto, é certo afirmar que 

a jurisprudência brasileira considera o princípio do tempus regit actum como aplicável ao 

direito administrativo como um todo. Nesse sentido, entende-se que 2) aqueles que fizeram 

o requerimento para a concessão da licença antes do dia 6 de setembro de 2019 e 

preencheram todos os requisitos para tanto não podem ter seu direito obstado por 

decreto superveniente, pois o direito aplicável é aquele vigente na data do 

requerimento. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, podemos retirar as seguintes conclusões, ainda que 

precárias, em virtude do pouco tempo de vigência do decreto: 
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 Caso aplicado às IFES em sua literalidade, o decreto n° 9.991/2019 

pode ser entendido como violação da autonomia universitária, na 

medida em que retira aspectos importantes da autonomia administrativa 

das IFES, em um movimento de centralização administrativa de 

legalidade duvidosa; 

 O decreto n° 9.991/2019 contém diversos dispositivos que podem ser 

entendidos como extrapolação do poder regulamentar. Além disso, a 

regulamentação da lei n° 8.112/1990 em diversos momentos entra em 

conflito direto com a lei n° 12.272/2012; 

 Assim como a relação entre as leis n° 12.272/2012 e n° 8.112/1990, 

caso a jurisprudência se defina no sentido de que os professores do 

ensino superior federal estão submetidos ao decreto n° 9.991/2019, só 

seria possível aplicar as disposições que não entrem em conflito com 

a lei n° 12.272/2019, com o DL 200/1967 e com a lei n° 9394/1996; 

 Quanto à aplicação do decreto n° 9.991/2019 no tempo, conclui-se que: 

1) o decreto não pode ser utilizado para alterar a situação jurídica de 

afastamentos já deferidos ou em curso; 2) os requerimentos de 

afastamento para aperfeiçoamento pessoal que foram feitos antes do 

dia 6 de setembro de 2019 devem ser processados e julgados de acordo 

com o direito em vigor à época. 

 

Salvo melhor juízo, 

é o nosso entendimento.                                                                     

Fortaleza/CE, 30 de setembro de 2019. 

 

Thiago Câmara Loureiro 

OAB-CE: 19.245 

Lidianne Uchoa do Nascimento 

OAB/CE 26.511-B 

 

Karyne Campos Lopes 

OAB/CE 25.336 

 

Renan Bezerra Cavalcante 

OAB/CE 24.364 

 

 


