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DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ
(ADUFC SINDICATO) ajuizou ação CIVIL PÚBLICA, em face da UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARA - UFC, UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA -  UNILAB e da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI -  UFCA, com
pedido  de  tutela  de  urgência,  objetivando a  suspensão  da  aplicação  do  Decreto  n°  9.991/2019 e  da
Instrução Normativa n° 201/2019 aos seus docentes, mantendo-se a sistemática estabelecida pela Lei n°
12.772/2012, a ser confirmada em sentença de mérito.

Em  sua  argumentação,  narra  que,  em  28/08/2019,  foi  editado  pelo  Governo  Federal  o  Decreto  n°
9.991/2019,  regulamentado  pela  Instrução  Normativa  n°  201/2019,  o  qual  dispõe  sobre  a  Política
Nacional  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  da  Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e
fundacional,  e  regulamenta  dispositivos  da  Lei  nº  8.112/1990,  quanto  à  concessão  de  licenças  e
afastamentos para ações de desenvolvimento.

Relata a parte autora que o referido Decreto apresentou as seguintes mudanças, in verbis:

"- 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);

-  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 cargo em comissão ou cargo de confiança."

Alega o Sindicato autor, em prol de sua postulação, que o Decreto n° 9.991/2019 violou disposições da
Lei  nº  8.112/1990 que  pretendia  regulamentar,  sobretudo,  violou a  Lei  n°  12.772/2012,  que  trata  da
profissão  do  docente  do  ensino  superior  público  federal,  no  que  diz  respeito  ao  afastamento  para
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aperfeiçoamento profissional, de modo que a aplicação do mencionado Decreto aos professores tem, no
seu entender, o potencial de gerar inúmeros prejuízos.

Acrescenta o autor que considera o Decreto em discussão ilegal no que diz respeito aos profissionais do
magistério superior, e que a Universidade Federal do Ceará pretende aplicá-lo indistintamente a todos os
servidores, conforme informado pelo OFÍCIO CIRCULAR 10/2019/PROGEP/REITORIA.

Assevera que a Procuradoria da Universidade Federal do Ceará e a Procuradoria Federal da Fundação
Universidade  de  Brasília  expediram  Pareceres  (em  anexo)  no  sentido  de  não  serem  aplicáveis  as
disposições do Decreto n° 9.991/2019 aos docentes do magistério superior federal. Aduz que a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seu art. 30 e parágrafo único determina que
respostas às consultas possuem caráter vinculante.

Aduz, ainda, a parte autora que as IFES são vinculadas ao Ministério da Educação (MEC) e não ao
Ministério  da  Economia  (ME),  portanto,  e  tendo em vista  as  disposições  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. Considera que o referido Decreto não deve ser aplicado aos professores do
ensino superior federal basicamente por duas razões, quais sejam:

"- IFES são autarquias de regime jurídico especial, possuindo autonomia diferenciada no que diz
respeito às questões relacionadas aos seus quadros de servidores públicos, que são vinculados ao
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC),  razão  pela  qual  normatização  que  centralize  as
questões relacionadas a afastamento de servidores no Ministério da Economia (ME) viola a
autonomia universitária;

- O decreto n° 9.991/2019 regulamentou a Lei n° 8.112/1990, que é aplicável aos docentes das
IFES,  contudo boa parte  das  disposições da lei  que estatui  o  regime jurídico único para os
servidores federais não é aplicável aos professores das IFES, pois há disposições específicas
presentes  na  Lei  n°  12.772/2012,  assim  como  o  afastamento  dos  professores  possui
normatização  diferenciada,  não  se  pode  aplicar  decreto  que  entre  em  choque  com  tais
disposições."

O Sindicato autor tece comentários sobre a autonomia financeira, administrativa e didático-científica para
o desenvolvimento das atividades das Universidades e Institutos Federais consagrados pelo art. 207 da
Carta Magna e pelo Decreto Lei n° 200/1967 que trata da organização administrativa federal, bem como a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a qual estabelece disposições específicas sobre gestão das
IFES (arts. 53 e 54).

Aduz  que  o  Decreto  n°  9.991/2019  ao  buscar  regulamentar  a  Lei  n°  8.112/1990  não  pode  trazer
disposições que sejam antagônicas à Lei n° 12.772/2012, que é mais específica, no que diz respeito ao
regime jurídico aplicável aos professores do magistério federal. Ressalta que a Administração Pública
extrapola  seu poder normativo com a edição do Decreto n°  9.991/2019 e,  consequentemente,  com a
Instrução Normativa n° 201/2019.

Assevera que caso fossem aplicadas, as disposições do Decreto em discussão se sobreporiam às das Leis
n° 9.394/1996 e n° 12.272/2012 (Planos de Carreiras e Cargos de Magistério Federal). Ademais, o art. 16
do Decreto  chega  até  mesmo a  determinar  o  condicionamento  de  despesas  com aperfeiçoamento  de
pessoal a órgão do ME. Caso se defenda que o decreto em questão se aplica aos professores das IFES, tal
disposição não poderia ser algo diverso do que evidente intervenção na autonomia universitária.

Argumenta  que  a  jurisprudência  do  STF  confere  a  seguinte  significação  à  autonomia  universitária,
ressaltando a importância da autonomia administrativa e financeira:
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"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. [...]. [ADI 3.792, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2016, P, DJE de 1º-8-2017.]."

Conclui que o objetivo da presente Ação Civil Pública é evitar que os profissionais do magistério superior
venham a ser prejudicados por esse ato normativo cuja aplicação em relação aos professores considera
incompatível, sob pena de violação da legalidade de inúmeras leis e do próprio princípio da autonomia
universitária estabelecido pela Constituição Federal.

Com a inicial anexou documentos com os quais entende comprovar o alegado.

Tutela de urgência postergada para após a ouvida da parte contrária (ID 17173502).

Em despacho de ID 17563295, recebi a emenda a inicial formulada no ID 17207652 como pedido de
aditamento (art. 329 do NCPC), e determinei a inclusão no polo passivo da demanda da Universidade
Federal do Cariri - UFCA e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-
UNILAB, determinando sua citação.

Intimada, a UFC apresentou manifestação (ID 17290225) arguindo ausência de requisitos autorizadores
para a concessão da tutela de urgência.

Em sua contestação no ID 17379263, a UFC alega que o Decreto nº 9.991/2019 trouxe procedimentos e
regras  operacionais  para  fiel  e  correta  aplicação  das  Lei  nº  8.112/1990  e  Lei  nº  12.772/2012  com
observância  ao  interesse  público,  trata-se  do  poder  discricionário  da  Administração  Pública,  não  se
constata conflito, muito ao contrário, observa-se que tais normas se complementam.

Acrescenta que o Decreto nº 9.991/2019 trata da organização de rotinas, não trazendo em si qualquer
antinomia, inexistindo, portanto, obstáculos à sua aplicabilidade, o que se verifica é que as citadas leis
especiais,  no  que tange  ao tema capacitação,  trazem regras  específicas,  permanecendo com a  Lei  nº
8.112/1990 as diretrizes gerais.

Aduz a UFC que a não incidência do decreto às instituições federais de ensino tornaria tais entidades
carentes de regulamentação para algumas matérias.

Assevera que o novo regulamento, editado em substituição ao Decreto nº 5.707/2006, traz previsões de
alguns instrumentos gerenciais, tais como: o plano de desenvolvimento de pessoas; o relatório anual de
execução; o plano de consolidação de ações de desenvolvimento; o relatório consolidado de execução; os
modelos, as metodologias, as ferramentas informatizadas e as trilhas de desenvolvimento, conforme as
diretrizes estabelecidas no órgão central do SIPEC. Considera que seria prejudicial às IFES não dispor em
seu subsistema normativo de um regulamento que viabiliza, além do gozo de licenças e afastamentos
previstos na Lei nº 8112/1990, ferramentas de gestão para o bom funcionamento das universidades e
institutos federais.

Afirma a parte demandada que a norma em questão em nenhum ponto extrapolou o diploma legal e nem
se contrapôs às normas gerais ou especiais que regem os servidores públicos federais, especificamente, os
servidores das instituições federais de ensino (docentes e técnicos administrativos em educação).

A UFC aduz ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu artigo 53, § 1º, VI, dispôs
que para garantir a autonomia didático-científica das Universidades, caberá aos colegiados de ensino e
pesquisa decidir, dentro dos recursos disponíveis, sobre planos de carreira docente e que o Decreto nº
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9.991/2019 não confronta o mencionado dispositivo, pois a competência prevista aos colegiados de ensino
e pesquisa das instituições de ensino federais permanece intacta, o que o decreto regulamentador trouxe
foram parâmetros objetivos para guiar a atuação desses colegiados. A fundamental autonomia didático-
científica das universidades permanece intocável.

Acrescenta a UFC que os Pareceres elaborados pela Procuradoria da UFC e pela Fundação Universidade
de Brasília, anexados pela autora, não prevalecem quanto à não aplicação do Decreto para o magistério
superior federal, porquanto posteriormente a eles, no intuito de uniformizar o assunto entre as instituições
federais  de  ensino  superior,  foi  emitido  o  Parecer  nº   00004/2019/CPIFES/PGF/AGU  pela  Câmara
Permanente  de  Matérias  de  Interesse  das  Instituições  Federais  de  Ensino  -  CPIFES,  órgão  da
Procuradoria-Geral Federal que concluiu pela plena aplicabilidade do Decreto nº 9.991/2019 aos cargos
de magistério federal e técnico administrativo em educação.

Por fim, aduz que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nas políticas públicas, sob pena de afronta ao
princípio da separação dos poderes. Pede a improcedência da ação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  -  UFCA e  a  UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, apresentaram manifestação
sobre o pedido de tutela de urgência requerendo seu indeferimento, em face da ausência de requisitos para
sua concessão, e contestaram o feito no ID 17658268 reiterando os argumentos expendidos pela UFC.

MPF ofertou o Parecer nº 7000/20 (ID 17704733), alegando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional  (LDB -  Lei  nº  9.394/1996)  estabelece,  como garantia  da  autonomia  didático-científica  das
universidades,  a  competência  para  decidir,  observados  os  recursos  orçamentários  disponíveis,  sobre
"planos de carreira docente". Acrescenta que a Lei nº 12.772/2012, embora esteja abarcada pelo regime
jurídico da Lei nº 8.112/1990, estabelece no seu artigo 26 que, em cada Instituição Federal de Ensino,
compete à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, eleita pelos pares, o assessoramento do
colegiado competente ou do dirigente máximo na tarefa de formulação e acompanhamento da política de
pessoal  docente.  Aduz  que  a  legislação  ordinária  estabeleceu  sistema  institucional  específico  para  a
política de pessoal docente, porque deve existir uma autonomia didático-científica (art. 53, § 1º da LDB).

Assevera  o  Parquet  Federal  que  a  política  de  pessoal  docente  das  universidades  federais,
institucionalmente deve obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (art.
207 da Constituição Federal), difere de um modelo geral de "desenvolvimento de pessoas" dos demais
órgãos e entidades da administração pública federal, já que, nas universidades, a formação continuada do
docente encontra-se dentro de finalidade institucional precípua. Acrescenta que o afastamento de docente
para participar, por exemplo, de programa de pós-doutorado representa exercício da atividade de pesquisa,
que é uma das finalidades institucionais das universidades, enquanto nos demais órgãos da administração
pública federal, via de regra, a formação complementar, apesar de importante, é um meio e não um fim
institucional.

O MPF afirma que  embora  o  art.  84,  inciso  VI,  alínea  'a',  da  CF,  estabeleça  como competência  do
Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração
federal, a legislação federal atribuiu competência aos órgãos colegiados das próprias universidades de
formulação e decisão acerca da política de pessoal docente. Assim, o Decreto n° 9.991/2019, quando
regula dispositivos da Lei nº 8.112/1990 e delega competências normativas ao órgão central do SIPEC, o
faz sem qualquer referência às universidades federais que possuem disciplina própria sobre a matéria.

Conclui  o  Órgão Ministerial  que  o  Decreto  nº  9.991/2019 não  é  aplicável  aos  cargos  do magistério
superior federal, pois viola os artigos 53, §1º, inciso VI, e 54, §1º, incisos I e II, da LDB, bem como o art.
26, §1º, da Lei nº 12.772/2012. Opina pela procedência dos pedidos.
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É o relatório. Decido.

A  presente  ação  civil  pública  pretende  a  suspensão  imediata  da  aplicação  do  Decreto  Federal  n°
9.991/2019 ao corpo docente das universidades federais no âmbito do Estado do Ceará (UFC, UNILAB e
UFCA),  no  que  respeita  às  licenças  e  aos  afastamentos  para  ações  de  desenvolvimento.  O  ponto
nevrálgico  refere-se  a  saber  se  o  Decreto  Federal  n°  9.991/2019  ofende  à  legislação  específica  da
profissão de professor do ensino superior público federal (Lei n° 12.772/2012 e Lei nº 8.112/90) e à
autonomia constitucional de que gozam as instituições federais de ensino (IES).

A concessão de providência liminar em Ação Civil Pública, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.347/85
pressupõe  a  presença  de  conjunto  probatório  que  demonstre  a  plausibilidade  das  alegações  da  parte
autora, em grau compatível com a medida antecipatória requerida, aliado a um fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação ao objeto da demanda decorrente do tempo para o regular transcurso do
processo.

O  Decreto  nº  9.991,  de  28/08/2019,  estabeleceu  novo  regulamento  sobre  a  Política  Nacional  de
Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta e
novo regulamento de dispositivos da Lei nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) no que
respeita  às  licenças  e  aos  afastamentos  para  ações  de  desenvolvimento,  revogando  o  Decreto  nº
5.707/2006.  No caso  concreto,  interessa-nos  de  perto  a  aplicação  do  referido  Decreto  na  esfera  dos
docentes das Instituições de Ensino Superior (IES).

A PNDP, do Decreto nº 9.991/2019, dispôs no art. 2º e incisos, sobre novos instrumentos e procedimentos
de desenvolvimento de pessoal, in verbis: (grifei)

"Art. 2º  São instrumentos da PNDP:

I - o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP;

II - o relatório anual de execução do PDP;

III - o Plano Consolidado de Ações de Desenvolvimento;

IV - o relatório consolidado de execução do PDP; e

V - os modelos, as metodologias, as ferramentas informatizadas e as trilhas de
desenvolvimento, conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão central do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.

Parágrafo único.  Caberá ao órgão central do SIPEC dispor sobre os instrumentos da
PNDP."

Da leitura do Decreto em discussão,  tem-se que as  IES,  integrantes  do Sistema de Pessoal  Civil  da
Administração Federal (SIPEC), devem elaborar anualmente, por meio de suas unidades de gestão de
pessoal,  o seu Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) (art.  3º do Decreto) que tem como meta
identificar  as  ações  para  a  consecução  dos  objetivos  institucionais.  Tal  proposta  de  PDP  deve  ser
encaminhada  à  Secretaria  de  Gestão  e  Desempenho  de  Pessoal,  órgão  central  do  SIPEC (art.  5º  do
referido Decreto), que com a edição do Decreto nº 9.991/2019 é o responsável pela manifestação técnica
que orientará a execução das ações de desenvolvimento atinentes ao PDP, inclusive no que se refere às
despesas com ações de desenvolvimento de pessoas, conforme se depreende da leitura do seus art. 9º e art.
13, competindo à Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) atuar na elaboração e revisão das
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ações de desenvolvimento das IES, conforme artigos que adianta transcrevo:  

"Art. 9º O órgão central do SIPEC encaminhará à Escola Nacional de Administração Pública -
Enap o Plano Consolidado de Ações de Desenvolvimento, produzido a partir da organização das
propostas constantes dos PDP dos órgãos e das entidades, que conterá as ações transversais de
desenvolvimento da administração pública federal.

[...].

Art. 13.  Caberá à Enap:

I - [...].

IV -  coordenar as  iniciativas de desenvolvimento de pessoas dos órgãos e das entidades do
SIPEC,  permitida  a  distribuição  das  atividades  de  elaboração,  de  contratação,  de  oferta,  de
administração e de coordenação de ações de desenvolvimento das competências transversais às
escolas  de  governo  do Poder  Executivo federal  e  aos  órgãos  e  entidades  que  manifestarem
interesse;

[...];

VI - atuar, em conjunto com os órgãos centrais dos sistemas estruturadores, na definição, na
elaboração e na revisão de ações de desenvolvimento das competências essenciais dos sistemas
estruturadores."

Vale observar que o Decreto nº 5.707/2006, que anteriormente regulava a matéria, já previa a elaboração
do Plano Anual de Capacitação, que corresponde atualmente ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas
(PDP),  contudo,  destaque-se,  não  subordinava  tal  plano  à  manifestação  técnica  do  órgão  central  do
SIPEC, qual seja, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que hoje tem como atribuição orientar a
execução das ações nele previstas.

O direito dos servidores públicos federais aos afastamentos para ações de desenvolvimento, previsto na
Lei nº 8.112/1990 (RJU), legislação a que se sujeita o corpo docente das IES, juntamente com a legislação
específica (Lei nº 12.772/2012), veio a ser regulamentado pelo Decreto nº 9.991/2019 que disciplina as
modalidades de afastamento para participação em ações de desenvolvimento nos seguintes dispositivos os
quais a seguir transcrevo por sua pertinência, in litteris: (grifei)

"Afastamentos do servidor para participação em ações de desenvolvimento

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

I  -  licença  para  capacitação,  nos  termos  do  disposto  no  art.  87  da  Lei  nº  8.112,  de  11  de
dezembro de 1990 ;

II - participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme o disposto no
inciso IV do caput do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990 ;

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; e

IV - realização de estudo no exterior, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 1º Nos afastamentos por período superior a trinta dias consecutivos, o servidor:
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I -   requererá, conforme o caso, a exoneração ou a dispensa do cargo em comissão ou
função de confiança eventualmente ocupado, a contar da data de início do afastamento; e

II -  não fará jus às gratificações e adicionais vinculados à atividade ou ao local de trabalho
e que não façam parte da estrutura remuneratória básica do seu cargo efetivo.

§  2º  O  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  não  se  aplica  às  parcelas  legalmente  vinculadas  ao
desempenho individual do cargo efetivo ou ao desempenho institucional.

§  3º   Para  fins  do  disposto  neste  Decreto,  considera-se  treinamento  regularmente  instituído
qualquer ação de desenvolvimento promovida ou apoiada pelo órgão ou pela entidade.

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;

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.

§ 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. 21.  Os afastamentos para participar de ações de desenvolvimento observarão os seguintes
prazos:
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I - pós-graduação stricto sensu:

a) mestrado: até vinte e quatro meses;

b) doutorado: até quarenta e oito meses; e

c) pós-doutorado: até doze meses; e

II - estudo no exterior: até quatro anos.

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.

Art.  23.   O  processo  de  afastamento  do  servidor  conterá  as  informações  e  os  documentos
estabelecidos nas normas de que trata o art. 12.

Art. 24.  O servidor comprovará a participação efetiva na ação que gerou seu afastamento, no
prazo definido nos termos do disposto no inciso VII do caput do art. 12.

Parágrafo único.  A não apresentação da documentação comprobatória sujeitará o servidor ao
ressarcimento  dos  valores  correspondentes  às  despesas  com  seu  afastamento,  na  forma  da
legislação vigente, ressalvado o disposto no § 1º do art. 20.

Licença para capacitação

Art. 25.  A licença para capacitação poderá ser concedida para:

I - ações de desenvolvimento presenciais ou à distância;

II - elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado ou tese
de doutorado;

III - participação em curso presencial ou intercâmbio para aprendizado de língua estrangeira,
quando recomendável ao exercício de suas atividades, conforme atestado pela chefia imediata;
ou

IV - curso conjugado com:

a) atividades práticas em posto de trabalho, em órgão ou entidade da administração pública
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direta  ou  indireta  dos  entes  federativos,  dos  Poderes  da  União  ou  de  outros  países  ou  em
organismos internacionais; ou

b) realização de atividade voluntária em entidade que preste serviços dessa natureza, no País ou
no exterior.

§ 1º As ações de desenvolvimento de que trata o inciso I do caput poderão ser organizadas de
modo individual ou coletivo.

§ 2º  Os órgãos e as entidades poderão definir critérios de concessão da licença para capacitação
de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput, observado o disposto no Decreto nº 9.906, de 9
de julho de 2019, e as condições para a concessão de afastamento estabelecidas no art. 19.

§ 3º A licença para capacitação poderá ser parcelada em, no máximo, seis períodos e o menor
período não poderá ser inferior a quinze dias.

§ 4º Na hipótese de necessidade de prorrogação dos prazos de afastamento de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 21, o servidor poderá utilizar a licença para capacitação.

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.

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.

Art. 28.  A concessão de licença para capacitação caberá à autoridade máxima do órgão ou da
entidade, permitida a delegação para titular de cargo de natureza especial ou, quando se tratar de
autarquia ou fundação pública federal, para titular da unidade com competência sobre a área de
gestão de pessoas, vedada a subdelegação.

Parágrafo único.  A autoridade responsável, na ocasião da concessão, considerará:

I - se o afastamento do servidor inviabilizará o funcionamento do órgão ou da entidade; e

II - os períodos de maior demanda de força de trabalho.

Art. 29.  O servidor poderá se ausentar das atividades no órgão ou na entidade de exercício
somente após a publicação do ato de concessão da licença para capacitação.

Parágrafo  único.   O  prazo  para  a  decisão  final  sobre  o  pedido  e  a  publicação  do  eventual
deferimento é de trinta dia, contado da data de apresentação dos documentos necessários."

Os  afastamentos  supramencionados  constituem  direitos  previstos  no  Regime  Jurídico  Único  dos
Servidores  (Lei  nº  8.112/1990),  como já  mencionado  anteriormente,  vindo  o  Decreto  nº  9.991/2019
estabelecer novo regulamento para a fruição desses permissivos legais.

A título exemplificativo, observe-se que nos casos de afastamento por período superior a 30 (trinta) dias
consecutivos, o Decreto em questão prevê duas consequências ao servidor, dentre os quais incluem-se os
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professores das unidades de ensino superior,  sendo: 1)  caso ocupe cargo em comissão ou função de
confiança deverá pedir exoneração; e 2) o afastamento acarretará o não recebimento de gratificações e
adicionais   vinculados  à  atividade  ou  ao  local  de  trabalho  e  que  não  façam   parte  da  estrutura
remuneratória básica do cargo efetivo (v. artigo 18, incisos I e II do Decreto nº 9.991/2019).

Tais afastamentos para ações de desenvolvimento podem ser interrompidos a qualquer tempo, a pedido do
servidor ou no interesse da Administração (art. 20 do Decreto em pauta). O Decreto estabelece também
critérios para fins de selecionar os servidores candidatos a participar de programas de pós-graduação
stricto  sensu (v.  art.  22  do Decreto  nº  9.991/2019)  que  deve  ser  conduzido e  regulado pelo  SIPEC.
Relativamente  ao  afastamento  a  título  de  licença  para  capacitação,  o  novo  regramento  (Decreto  nº
9.991/2019) estabelece que poderá haver concessão pela autoridade máxima do órgão ou da entidade,
permitida a delegação, tão somente quando a carga horária total da ação de desenvolvimento seja superior
a 30 (trinta) horas semanais (art. 26).

Sendo essas em síntese, as principais alterações introduzidas pelo Decreto nº 9.991/2019 que mereciam
ser  mencionadas  na  presente  demanda,  passo  a  análise  da  sua  conformidade  com  as  normas
hierarquicamente superiores.

Da autonomia garantida às Instituições de Ensino Superior (IES)

Consoante estatuído no art.  207 da Carta Magna[1],  as entidades de ensino superior (IES) gozam de
ampla  autonomia  didático-científica  e  administrativa,  em  função  do  que  detêm  expressiva  carga  de
liberdade  institucional  para  disciplinarem normativamente  seus  respectivos  quadro  de  pessoal  e  suas
despesas.

É certo que a autonomia das universidades não é irrestrita. Além da conformação com as normas gerais
atinentes à matéria, não basta a estrita legalidade e o argumento do livre exercício da autonomia, devendo
suas  normas,  como  todas  as  demais  normas  infraconstitucionais,  também  se  conformarem  com  os
princípios  consagrados  em  nosso  ordenamento  jurídico,  especialmente  o  princípio  da  razoabilidade,
decorrente do princípio da igualdade ou da isonomia.

Forçoso mencionar que se observa no Decreto nº 9.991/2019, conforme acima exposto, ingerência de
órgãos externos nas IES, especificamente, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal e da Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP) no sentido de controle das atividades da IES, mormente no
que se refere às licenças e aos afastamentos para ações de desenvolvimento.

Quanto às previsões do Decreto nº 9.991/2019 que afrontam à autonomia assegurada pela Carta Magna às
universidades, principalmente sob a ótica administrativa e de gestão financeiras, destacam-se:

-  submissão  às  diretrizes  estabelecidas  pela  Secretaria  de  Gestão  e  Desempenho  de  Pessoal  no  que
respeita aos modelos, metodologias, ferramentas de desenvolvimento (art. 2º, inciso V);

- submissão à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal quanto à definição do procedimento para a
avaliação e  a  aprovação do pedido de afastamento  dos seus  docentes  (art.  12,  V)  e  somente  podem
conceder tais afastamentos após aprovação do PDP pela referida Secretaria (art. 19, I);

-  processo de escolha dos docentes que irão participar  de programas de pós-graduação stricto  sensu
conduzido e regulado pela SIPEC e não pelas IES (art. 22);

- o Plano de Desenvolvimento de Pessoal, embora originário da IES, dependem de manifestação técnica
da Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal, órgão pertencente ao Ministério da Economia, a qual é
exclusivamente competente para orientar a execução das ações de desenvolvimento, até no que respeita às
despesas, apesar de as IES terem receita própria, autonomia financeira (art. 8ª e 16);
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- submissão quanto ao modo como as IES aplicam suas receitas, que ficará a cargo da Secretaria de
Gestão  e  Desempenho  Pessoal  detalhar  as  condições  para  a  realização  das  despesas  com  o
desenvolvimento de pessoas (art. 12, IV);

- o Plano Consolidado de Ações, o qual guiará a execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoal no
ano  subsequente,  somente  poderá  ser  elaborado  pela  Secretaria  de  Gestão  e  Desempenho  Pessoal,
submetendo as IES a determinações gerenciais externas (art. 9º); e

-  apenas  2% (dois  por  centos)  dos  servidores  das  IES poderão  usufruir  da  licença  para  capacitação
simultaneamente (art. 27, parágrafo único) o que configura restrição impositiva.

Como se  vê,  o  Decreto nº  9.991/2019,  atualmente  em vigor,  afronta  a  autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial prevista constitucionalmente para as Universidades em
questão.

Ofensa à legislação específica da profissão de professor do ensino superior público federal (Lei n°
12.772/2012 e Lei nº 8.112/90)

O Decreto nº 9.991/2019 extrapolou os limites do poder regulamentar, na medida em que estabeleceu
novo  regulamento  a  dispositivos  da  Lei  nº  8.112/1990  e  Lei  nº  12.772/2012  no  que  concerne  ao
regramento  de  licenças  e  afastamentos  de  professores  para  ações  de  desenvolvimento,  de  modo que
referido Decreto violou os princípios da legalidade e da hierarquia das leis.

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 84, inciso IV, que compete privativamente ao
Presidente da República expedir decretos e regulamentos para dar fiel execução às leis. Vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I - [...];

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução;

Evidentemente, ao exercer seu poder regulamentador é defeso à Administração Pública inovar, devendo
limitar-se a produzir disposições tão somente necessárias para a execução das leis, sob pena de incorrer
em disfarçado poder de legislar, nesse sentido a lição do Ministro Gilmar Ferreira Mendes[2]: (grifei)

"A  diferença  entre  lei  e  regulamento,  no  Direito  brasileiro,  não  se  limita  à  origem  ou  à
supremacia  daquela  sobre  este.  A distinção substancial  reside  no fato  de  que a  lei  pode
inovar originariamente no ordenamento jurídico, enquanto o regulamento não o altera,
mas tão-somente fixa as 'regras orgânicas e processuais destinadas a pôr em execução os
princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os preceitos constantes da
lei,  expressos ou implícitos,  dentro da órbita por ele  circunscrita,  isto  é,  as diretrizes,  em
pormenor, por ela determinada.'

Não há negar que, como observa Celso Antonio Bandeira de Mello, a generalidade e o caráter
abstrato da lei permitem particularizações gradativas quando não objetivem a especificidade de
situações insuscetíveis de redução a um padrão qualquer. Disso resulta, não raras vezes, margem
de discrição administrativa a ser exercida na aplicação da lei. Não se há confundir, porém, a
discricionariedade  administrativa  atinente  ao  exercício  do  poder  regulamentar  com  a
delegação disfarçada do poder de legislar. Na discricionariedade, a lei estabelece previamente
o direito ou dever,  a obrigação ou a restrição, fixando os requisitos de seu surgimento e os
elementos de identificação dos destinatários.  Na delegação, ao revés,  não se identificam, na
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norma regulamentada, o direito, a obrigação ou a limitação. Estes são estabelecidos apenas no
regulamento.

Dentro desse raciocínio, há delegação indevida quando se permite ao regulamento inovar
inicialmente  na  ordem  jurídica,  atribuindo-lhe  a  definição  e  requisitos  necessários  ao
surgimento  de  direito,  dever,  obrigação  ou  restrição.  Explicitando  esse  entendimento,
sustenta  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  que  'inovar  quer  dizer  introduzir  algo  cuja
preexistência  não  se  pode  conclusivamente  deduzir  da  'lei  regulamentada',  verificando-se
inovação proibida toda vez que não seja possível 'afirmar-se que aquele específico direito, dever,
obrigação, limitação ou restrição incidentes sobre alguém não estavam estatuídos e identificados
na lei regulamentada.'".

Na esteira da concretização das Leis nº 8.112/90 e nº 12.772/2012, que dispõem sobre os direitos dos
servidores em geral e dos professores de ensino superior sobre licença para capacitação, participação em
programa de treinamento regularmente instituído, participação em programa de pós-graduação stricto
sensu no Brasil e no exterior, não caberia ao Decreto nº 9.991/2019 restringir tais direitos, mas apenas
dispor sobre a maneira de materializar a lei. Com efeito, tem-se que o referido Decreto, conforme já
fundamentado supra, extrapolou sua finalidade formal ao inovar na ordem jurídica, atribuindo definição e
requisitos necessários ao surgimento de direito, dever, obrigação ou restrição.  

Ademais,  a  Lei  nº  12.772/2012,  que  dispõe sobre  a  estruturação do Plano de Carreiras  e  Cargos  de
Magistério Federal, bem como sobre a Carreira do Magistério Superior, pelo princípio da especialidade
deve ser aplicada aos cargos de magistério federal, como no caso de que se cuida, mormente aos atos
administrativos de licença e afastamento para  ações de desenvolvimento,  de modo que o Decreto nº
9.991/2019 por conta das disposições divergentes com as Leis nº 12.772/2012 e nº 8.112/90 e por ser
hierarquicamente inferior aos normativos citados, não deve ser aplicado aos professores das IES.

O perigo da demora, por sua vez, consiste em que a partir de 1º de março de 2020, afastamentos para
ações  de  desenvolvimento  (licença  para  capacitação,  participação  em  programa  de  treinamento
regularmente instituído, participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País e realização de
estudo no exterior) deverão aguardar a aprovação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) pelo
Ministério  da Economia e  adequação dos regulamentos  internos,  conforme o disposto no Decreto nº
9.991/2019,  e  noticiado  pela  UFC/Reitoria/Pró-reitoria  de  Gestão  de  Pessoas,  por  meio  do  OFÍCIO
CIRCULAR10/2019/PROGEP/REITORIA, de 04/12/2019, que repousa nos autos do processo eletrônico.

Assim,  tenho  que  o  Decreto  nº  9.991/2019  ao  inovar  estabelecendo  nova  Política  Nacional  de
Desenvolvimento  de  Pessoas,  inaugurando  outras  exigências  e  regulamentação  para  as  licenças  e
afastamentos  para  ações  de desenvolvimento (licença para  capacitação,  participação em programa de
treinamento regularmente instituído, participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País e
realização de estudo no exterior), já previstas na Lei nº 8.112/90 e Lei nº 12.772/2012, atinge diretamente
a autonomia das IES prevista constitucionalmente, bem como extrapola seu caráter regulamentar, restando
caracterizada a ilegalidade dos dispositivos concernentes à concessão de licenças e afastamentos para
ações de desenvolvimento relativos aos professores do magistério superior.

A partir de exame superficial, próprio desta fase de cognição sumária, estou em que o direito embutido na
pretensão do autor é de uma verossimilhança sem par, capaz de justificar o deferimento da pretensão
liminar.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de suspender a aplicação do Decreto
n° 9.991/2019 e da Instrução Normativa n° 201/2019 aos docentes da UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARA  -  UFC,  da  UNIVERSIDADE  DA  INTEGRACAO  INTERNACIONAL  DA  LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA - UNILAB e da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA, mantendo-se
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a sistemática estabelecida pela Lei n° 12.772/2012 e Lei nº 8.112/90.

Intimem-se.

Expedientes  necessários  urgentes  conforme  procedimentos  definidos  no  Termo  de  Compromisso
celebrado entre JFCE, PRCE, DPU, AGU, PF, PFN, DRF, CEF, PGE e PGM por ocasião da pandemia
Coronavírus.

Fortaleza, data do sistema.

[1]  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.

[2] Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo
Gonet Branco - 4 ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009. pp. 957/958.
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