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GT – Decreto nº. 9.991/2019 – FORGEPE 
 

PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DO DECRETO Nº. 9.991/2019 
 
 

I – Introdução 
 
 O Decreto nº. 9.991/2019 que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas – PNDP objetiva promover o desenvolvimento dos 

servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na 

atuação da Administração Pública Federal, conforme expressamente previsto em 

seu Art. 1º. 

 Para tanto, o referido decreto estabelece diversos instrumentos da PNDP e 

regulamenta dispositivos da Lei nº. 8.112/1990 que se referem a licenças e 

afastamentos para ações de desenvolvimento. 

 Ocorre que, embora necessária tal regulamentação, o Decreto nº. 

9.991/2019 não se encontra adequado à realidade das Universidades Federais, 

mormente em face de não abranger as peculiaridades das carreiras do Magistério 

Federal (Lei nº. 12.772/2012) e Plano de Cargos e Carreiras dos Técnico-

Administrativos em Educação – PCCTAE (Lei nº. 11.091/2005), bem como 

encontrar-se em dissonância com a promoção de ações de capacitação e 

desenvolvimento de pessoal necessárias à ocupação dos cargos em comissão e 

das funções de confiança de que trata o Decreto nº. 9.727/2019, além de 

estabelecer o prazo desarrazoado de 01 (um) ano para planejamento, aprovação e 

execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. 

 Ademais, com o advento da Lei nº. 10.861/2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, as Universidades 

Federais passaram a ser submetidas a um processo avaliativo institucional 

periódico. Tal avaliação compreende uma série de dimensões institucionais, 

conforme previsto em seu Art. 3º, dentre as quais se destacam a obrigatoriedade 

do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (inc. I) e “as políticas de pessoal, 

as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 
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aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho” (inc. 

V). 

 As diversas Universidades Federais, portanto, tiveram que adequar o seu 

planejamento estratégico às regras da Lei nº. 10.861/2004 e ao Decreto nº. 

5.773/2006.  

 Assim, normativos que regulamentem políticas que envolvam a formação, 

capacitação e afastamento de servidores das Universidades Federais precisam 

estar alinhados às demais normas que regulam o planejamento institucional, sob 

penas de se tornarem incoerentes e inócuos.   

 Diante desse contexto, foi formado o presente Grupo de Trabalho para 

discussão e apresentação de uma proposta de aprimoramento do Decreto nº. 

9.991/2019, que se passa a apresentar em seguida. 

 

II – Das carreiras do Magistério Federal e dos Técnico-administrativos em 

Educação  

  

 É cediço que a força de trabalho das Universidades Federais é composta por 

duas carreiras distintas – Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (Lei 

nº. 12.772/2012) e Plano de Cargos e Carreiras dos Técnico-Administrativos em 

Educação – PCCTAE (Lei nº. 11.091/2005). Tais carreiras têm seus cargos 

específicos e possuem características que lhes são próprias, devido à natureza 

das respectivas funções desempenhadas na Instituição. Diante desse contexto, as 

regras de concessão de afastamento para ações de desenvolvimento, a fim de 

promoverem a excelência no serviço público, precisam considerar essas 

peculiaridades, sob as penas de não atingir seu objetivo. 

 No entanto, o Decreto nº. 9.991/2019 não contempla as regras previstas na 

Lei nº. 12.772/2012 quanto aos afastamentos específicos para a carreira do 

Magistério Federal, nem leva em consideração as inúmeras variáveis presentes na 

participação de servidores em Programas de Pós-Graduação stricto sensu, a 

exemplo da dependência de captação de recursos financeiros por entidades 
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fomentadoras (CAPES/CNPQ e organismos internacionais) e da aprovação na 

seleção do Programa. 

 De fato, o art. 30 da Lei 12.772/2012 elenca possibilidades de afastamento 

para servidores da Carreira do Magistério Federal que não estão previstos na Lei 

8.112/1990, cujos critérios de participação são estabelecidos pelas instituições 

federais de ensino, senão 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.  
§ 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. (grifo 
acrescentado) 

 
 
 Com efeito, em relação aos cargos do Magistério Federal (Lei 12.772/2012), 

em decorrência da sua própria atividade fim, há maior possibilidade de que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
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ocupantes desses cargos tornem-se, ao longo dos anos, referência na respectiva 

área de pesquisa, demandando capacitação e qualificação constantes e formação 

continuada.  

 Dessa forma, vincular o afastamento para ações de desenvolvimento desses 

servidores a um processo seletivo institucional, nos termos do que dispõe o art. 22 

do Decreto nº. 9.991/2019, além de dificultar o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa e criar obstáculos à formação continuada dos docentes, apresenta uma 

problemática de execução, uma vez que envolve docentes de áreas diversas de 

conhecimento, com suas características e peculiaridades próprias. 

 Da mesma forma, no tocante à carreira dos servidores técnico-

administrativos (Lei 11.091/2005), que é composta por uma grande variedade de 

cargos, que desempenham atividades bastante diferenciadas e se encontram 

lotados em unidades diversificadas e ambientes organizacionais bem distintos, o 

Decreto nº. 9.991/2019 não se encontra alinhado às diretrizes do PCCTAE, o qual 

garante programas de capacitação que contemple formação específica de acordo 

com cada ambiente organizacional (art. 3º, VIII c/c art. 5º, da Lei 11.091/2005 e 

Decreto 5.825/2005).  

 O processo seletivo de que trata o art. 22 do aludido decreto, portanto, cria 

um entrave administrativo que poderá impactar consideravelmente na consecução 

de sua finalidade maior que é promover a excelência dos servidores no 

desempenho de suas atividades funcionais. 

 Assim, propõe-se que o art. 22 Decreto nº. 9.991/2019 que trata do 

processo seletivo para concessão de afastamento para ações de 

desenvolvimento não seja aplicado aos cargos da carreira do Magistério 

Federal e dos Técnico-administrativos em Educação das Universidades 

Federais. 
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III – Do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 

  

 Dispõe o Art. 3º do Decreto nº. 9.991/2019 que o Plano de Desenvolvimento 

de Pessoas – PDP deve ser elaborado anualmente e aprovado pelo órgão central 

do SIPEC, senão vejamos: 

 

Art. 3º Cada órgão e entidade integrante do SIPEC 
elaborará anualmente o respectivo PDP, que vigorará no 
exercício seguinte, com a finalidade de elencar as ações 
de desenvolvimento necessárias à consecução de seus 
objetivos institucionais. 

 

 Ocorre que, esse prazo revela-se sem qualquer razoabilidade. Com efeito, 

de acordo com o aludido decreto, no mesmo momento em que se está executando 

o plano vigente, deverá iniciar o plano do ano exercício seguinte, sem prever 

qualquer tempo para avaliação do plano em execução.  

 No âmbito das Universidades Federais, é importante registrar que a Lei nº. 

10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES e estabeleceu o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Esse 

processo avaliativo periódico segue o disposto no Decreto nº. 5.773/2006, e é 

operacionalizado pelo INEP em ciclos de 10 anos. Dessa forma, o PDI das 

Universidades Federais, em sua maioria, é realizado para abranger esse decênio.  

 Assim, o planejamento estratégico das instituições federais de ensino 

superior quanto às políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho (Art. 3º. V, da Lei 10.861/2004) envolve um período muito 

maior que o anual previsto no Decreto nº. 9.991/2019. 

 Dessa forma, em termos de planejamento estratégico e com vistas a 

garantir  uma melhor organização dos afastamentos para as Universidades, 

propõe-se que o prazo de vigência do PDP seja dilatado para 05 (cinco) anos, 

de modo a permitir planejamento, validação, execução, avaliação e eventuais 
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alterações do plano, alinhadas ao diagnóstico de competências de cada 

instituição, bem como em coerência com a Lei nº. 10.861/2004. 

 

IV – Da ausência de previsão legal para interrupção do afastamento no 

interesse da Administração 

 

 Dispõe o Art. 20 do Decreto nº. 9.991/2019 que os afastamentos para ações 

de desenvolvimento poderão ser interrompidos, a qualquer tempo, no interesse da 

administração.   

 A despeito desse dispositivo procurar velar pelo interesse público, há a 

criação de uma possibilidade de interrupção do afastamento que não está prevista 

na Lei nº. 8.112/1990, deixando os gestores vulneráveis quanto a sua aplicação. 

Com efeito, a redação do Art. 20 não expressa o que constitui interesse da 

administração, podendo haver interpretações destoantes nos diversos órgãos para 

a mesma situação.  

 Assim, considerando que o Decreto nº. 9.991/2019, nesse ponto, 

extrapola o disposto na Lei nº. 8.112/1990, propõe-se a revogação parcial do 

art. 20 para retirada da possibilidade de interrupção no interesse da 

administração.  

 

V – Licença para capacitação – Formação de Gestores 

 

 Em se tratando de formação de gestores, consta-se que o Decreto nº. 

9.991/2019 encontra-se em total dissonância com o disposto no Decreto nº. 

9.727/2019, bem como a Lei nº. 12.772/2012 e Lei nº. 11.091/2005 ao criar 

obstáculos para a capacitação dos gestores. 

 Com efeito, é salutar a promoção de ações de capacitação e 

desenvolvimento necessárias à ocupação dos cargos em comissão e das funções 

de confiança. No entanto, ao determinar a exoneração do servidor ocupante de 

cargo de direção e a dispensa da função de confiança em caso de afastamentos 

superiores a 30 (trinta) dias, o aludido decreto cria barreiras à capacitação dos 
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gestores. Ora, é fato inconteste que o gestor não dispõe de tempo suficiente para 

se capacitar no exercício de suas funções. Exigir a perda da função ou cargo de 

confiança, contrapõe-se ao disposto nos outros normativos que buscam garantir a 

capacitação e qualificação do gestor para desempenhar melhor seu mister. 

 Saliente-se ainda que, em diversos casos nas Universidades Federais, 

sobretudo na área acadêmica, os gestores não são indicados, mas eleitos para 

desempenhar um mandato por prazo determinado em normativos internos. Assim, 

a dispensa do cargo de direção desse gestor que queira se capacitar por período 

superior a 30 (trinta) dias implicará uma série de problemas administrativos, a 

exemplo de convocação de novas eleições, custos adicionais com substituições, 

indicação pro-tempore etc. 

 Por óbvio, nos casos de afastamentos mais longos, como, por exemplo, os 

afastamentos para cursar pós-graduação, os gestores acabam se desligando 

naturalmente da função ou cargo de confiança, seja por não conseguirem conciliar 

o ritmo da gestão com as atividades do curso, seja para se dedicarem 

integralmente às atividades acadêmicas.  

 Diante desse contexto, propõe-se a dilação desse prazo de afastamento 

concomitante com o exercício da função ou cargo de confiança (art. 18, I) 

para abranger, de forma razoável, a totalidade do período de licença para 

capacitação, qual seja 03 (três) meses. 

 Outrossim, propõe-se a revogação do Art. 31 Decreto nº. 9.991/2019 que 

incluiu o parágrafo único no Art. 8º do Decreto 91.800/1985, de modo a 

permitir o afastamento do servidor ocupante de cargo em comissão ou 

função gratificada, pelo período de até 90 dias. 

 

VI – Afastamento parcial 

 

 Embora configure uma prática regulamentada em diversas Universidades 

Federais a partir do disposto na Nota Técnica nº. 6.197/2015, o Decreto nº. 

9.991/2019 perdeu a oportunidade de estabelecer diretrizes para a concessão do 

afastamento parcial para cursar Programa de Pós-graduação stricto sensu.  
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 O art. 19, III, do Decreto nº. 9.991/2019 estabelece como critério para a 

concessão do afastamento para ações de desenvolvimento que o horário ou o local 

da ação de desenvolvimento tenha que inviabilizar o cumprimento da jornada 

semanal de trabalho do servidor. 

 Nessa perspectiva, o aludido decreto foi além do disposto no Art. 96-A, da 

Lei 8.112/1990 que dispõe que o servidor poderá se afastar desde que “desde que 

a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou 

mediante compensação de horário”. 

 Ora, a possibilidade de concessão de afastamento parcial além de estar 

implicitamente prevista no texto normativo da Lei 8.112/190, porquanto não fazer 

seu Art. 96-A qualquer ressalva quanto à inviabilidade de cumprimento da jornada 

de trabalho ser parcial ou total, configura uma importante ferramenta para as 

Universidades Federais gerirem melhor sua força de trabalho e, ao mesmo tempo, 

promoverem a capacitação e qualificação de seus servidores para melhor 

desempenharem suas funções. 

 Diante do exposto, propõe-se a revogação da Nota Técnica SEI nº 

7058/2019/ME e alteração do Decreto nº. 9.991/2019 para contemplar de forma 

expressa a possibilidade de afastamento parcial para participação em 

programa de pós-graduação stricto sensu.  

 

VII – Conclusões 

 

 Diante de todo o exposto, constata-se que o Decreto nº. 9.991/2019 não se 

encontra, em muitos aspectos, em coerência com o arcabouço normativo que 

permeia e regulamenta o funcionamento das Universidades Federais.  

Assim, faz-se necessário uma reformulação do aludido decreto para que 

contemple as peculiaridades das Universidades Federais, em especial 

considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional, as regras do SINAES e as 

leis das carreiras do corpo docente (Lei 12.772/2012) e do corpo técnico-

administrativo (Lei 11.091/2005). 

Em síntese, propõe-se: 



       

11 

 

a) A não aplicação do art. 22 Decreto nº. 9.991/2019 que trata da exigência 

de processo seletivo para concessão de afastamento para ações de 

desenvolvimento aos cargos da carreira do Magistério Federal e dos 

Técnico-administrativos em Educação das Universidades Federais; 

b) Que o prazo de vigência do PDP seja dilatado para 05 (cinco) anos, de 

modo a permitir planejamento, validação, execução, avaliação e 

eventuais alterações do plano, alinhadas ao diagnóstico de competências 

de cada instituição, bem como em coerência com a Lei nº. 10.861/2004; 

c) A revogação parcial do art. 20 para retirada da possibilidade de 

interrupção do afastamento no interesse da administração;  

d) Dilação do prazo de afastamento concomitante com o exercício da função 

ou cargo de confiança (art. 18, I) para abranger, de forma razoável, a 

totalidade do período de licença para capacitação, qual seja 03 (três) 

meses; 

e) Revogação do Art. 31 Decreto nº. 9.991/2019 que incluiu o parágrafo 

único no Art. 8º do Decreto 91.800/1985, de modo a permitir o 

afastamento do servidor ocupante de cargo em comissão ou função 

gratificada, pelo período de até 90 dias; 

f) Revogação da Nota Técnica SEI nº 7058/2019/ME e alteração do Decreto 

nº. 9.991/2019 para contemplar de forma expressa a possibilidade de 

afastamento parcial para participação em programa de pós-graduação 

stricto sensu.  

  


