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PARECER SOBRE DECRETO 9.991, DE 28 DE SETEMBRO DE 2019 
 
 

O Decreto 9.991/2019 dispõe sobre a política nacional de desenvolvimento de 
pessoas da administração pública direta, autárquica e fundacional, regulamentando 
dispositivos da Lei 8.112/90 referentes a afastamentos e licenças, inclusive para estudo no 
exterior, para capacitação e para afastamentos parciais. 

De acordo com a legislação em comento, as necessidades dos servidores 
deverão ser observadas e levantadas por cada órgão e entidade do SIPEC, devendo ainda cada 
uma delas elaborar seu PDP (Plano de Desenvolvimento de Pessoas), a ser analisado pela SGP 
(Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoas) do Ministério da Economia. 

Cabe ainda neste início, trazer a conhecimento que as normas insertas no novo 
Decreto 9.991/2019, substituem as regras anteriormente tratadas no Decreto 5.707/2006 no 
tocante a licenças para capacitação, afastamentos parciais, afastamentos para estudo ou 
missão do exterior, dentre outros.  

 Neste caso, as decisões que versem sobre ações de desenvolvimento serão 
submetidas ao crivo da SGP e, consequentemente, ao Ministério da Economia, concedendo 
assim enorme poder de interferência governamental sobre tais decisões, inclusive criando 
dispositivos até então inexistentes com a finalidade de regulamentação de parte da Lei 
8.112/1990 (especificamente sobre licenças e afastamentos), bem como sobre as despesas a 
serem realizadas – ferindo de morte o princípio da autonomia universitária, insculpido no Art. 
207 da Constituição Federal, mesmo porque dentro do tripé Gestão de Pessoal, 
Desenvolvimento de Pessoas e Seguridade, esta última já não está sob a gestão da IFES desde 
o estabelecimento do SIASG.  

Cabe destacar que na área de Gestão de Pessoal (ponto, frequência, folha de 
pagamento etc.), a centralização no Ministério da Economia já acontece e está em plena 
configuração nas IFES, pelo que o Decreto em análise consolida o fim desse tripé, 
estabelecendo as condições de centralização e controle para a área de Desenvolvimento de 
Pessoas. 

Dentre as várias modificações trazidas pelo Decreto 9.991/2019, destaca-se 
que o servidor que participar das ações de desenvolvimento não poderá receber as 
gratificações e adicionais vinculados à atividade ou ao local de trabalho e que não façam parte 
da estrutura remuneratória básica do seu cargo efetivo (Art. 18, § 1º, I).  

Ainda no mesmo sentido, o novo Decreto estabelece que os servidores 
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança deverão pedir a exoneração ou 
dispensa, respectivamente, bem como não poderão receber as gratificações e adicionais 
vinculados à atividade ou ao local de trabalho. 

Exemplos de verbas que deixarão de ser pagas são: adicional de insalubridade, 
adicional de radiação ionizante, adicional de periculosidade, adicional de penosidade, 
adicional de confinamento, dentre outros de natureza especial e relacionadas ao exercício da 
função. 

Trata-se de flagrante violação aos termos da Lei Federal 8.112/1990 que, em 
seu Art. 102, V, trata o período em que o servidor esteja afastado para participação em 
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programa de treinamento, regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto 
sensu no País, como igual ao período de efetivo exercício. Vejamos: 

 
Art. 102 - Além das ausências ao serviço previstas no Art. 97, são 
considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 
[...] 
IV - Participação em programa de treinamento regularmente instituído ou 
em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o 
regulamento. 

 
Ademais, nessa mesma linha de alterações, ficou estabelecido no novo Decreto 

que os afastamentos do país para aperfeiçoamento, concedidos a servidores ocupantes de 
cargo em comissão ou de função de confiança, terão prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
alterando assim aos termos do Decreto 91.800/1985. 

Outras alterações de extrema importância referem-se à possibilidade de 
utilização da licença para capacitação em atividade voluntária, a ser disciplinada em normativo 
interno, observado o Decreto 9.906/2019, bem como na possibilidade de utilização da licença 
para capacitação na hipótese de necessidade de prorrogação dos prazos de afastamento para 
mestrado, doutorado, pós-doutorado e estudo no exterior (Art. 25, § 4º). 

Houve alteração quanto à licença para capacitação, que terá duração de até 03 
(três) meses, porém podendo ser parcelada em, no máximo, seis períodos e o menor período 
não poderá ser inferior a quinze dias (Art. 25, § 3º). 

Além disso, somente poderá ser concedida licença para capacitação quando a 
carga horária total da ação de desenvolvimento ou do conjunto de ações seja superior a 30 
(trinta) horas semanais. 

O quantitativo de servidores que usufruirão licença para capacitação 
simultaneamente não poderá ser superior a 2% do total de servidores por unidade (Pró-
Reitorias, Centros Acadêmicos, Unidades Acadêmicas Especializadas, Unidades 
Suplementares), considerando cada carreira específica. 

Com relação às inovações não previstas sequer na Lei Federal 8.112/1990, 
temos que o Decreto 9.991/2019 traz a possibilidade de interrupção do programa por ato de 
interesse da administração e a necessidade de realização de processo seletivo. 

A possibilidade de reembolso de despesas veio tratada no Art. 30 do novo 
Decreto, exigindo para tanto que a solicitação de reembolso tenha sido efetuada antes da 
inscrição na ação de desenvolvimento, que haja disponibilidade financeira e orçamentária, 
que haja atendimento das condições previstas no Decreto 9.991/2019 e que haja justificativa 
do requerente, com a concordância da administração, sobre a imprescindibilidade da ação de 
desenvolvimento para os objetivos organizacionais do órgão ou entidade. 

 
A não aplicabilidade do Decreto nº 9.991/2019 aos Técnicos de Nível Superior da IFES 
                       

Os incisos I e II do §1º do Art. 54 da LDB - Lei nº 9394/1996 preveem que as 
universidades públicas, no exercício de sua autonomia, poderão propor plano de cargos e 
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salários para seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, bem como elaborar 
regulamento de seu pessoal, observadas normas gerais. 

 
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, atendidas as normas gerais 
pertinentes e os recursos disponíveis; 
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas 
gerais concernentes; 

 
Nesse sentido, a Lei 11.091/2005, prevê especificamente a competência de 

cada Instituição Federal de Ensino para, observadas diretrizes nacionais estabelecida em 
regulamento, formular plano de desenvolvimento dos integrantes da Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, nos termos do Art. 24 abaixo transcrito. 

 
Art. 24 - O plano de desenvolvimento institucional de cada Instituição Federal 
de Ensino contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano 
de Carreira, observados os princípios e diretrizes do Art. 3º desta Lei.  
§ 1º - O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira 
deverá conter: 
I - Dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de 
modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição; 
II - Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e 
III - Programa de Avaliação de Desempenho. 
§ 2º - O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira 
será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em 
regulamento, no prazo de 100 (cem) dias, a contar da publicação desta Lei. 
§ 3º - A partir da publicação do regulamento de que trata o § 2º deste artigo, 
as Instituições Federais de Ensino disporão dos seguintes prazos:  
I - 90 (noventa) dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos 
integrantes do Plano de Carreira; 
II - 180 (cento e oitenta) dias para formulação do programa de capacitação e 
aperfeiçoamento; e 
III - 360 (trezentos e sessenta) dias para o início da execução do programa de 
avaliação de desempenho e o dimensionamento das necessidades 
institucionais com a definição dos modelos de alocação de vagas. 
§ 4º - Na contagem do interstício necessário à Progressão por Mérito 
Profissional, será aproveitado o tempo computado entre a data em que tiver 
ocorrido a última progressão processada segundo os critérios vigentes até a 
data da publicação desta Lei e aplicáveis ao Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos e a data em que tiver sido feita a 
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implantação do programa de avaliação de desempenho, previsto neste 
artigo, em cada Instituição Federal de Ensino. 

 
Insta ressaltar que o Decreto 5.825/2005, que permanece em plena vigência, 

regulamentou o §2º da Lei 11.091/2005, estabelecendo diretrizes para elaboração do Plano 
de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, o que corrobora a inaplicabilidade do Decreto 9.991/2019 aos Técnicos de Nível 
Superior das IFES. 

Por conseguinte, em resposta ao Oficio  11/2019/ALN/PROGEP/REITORIA e 
PARECER nº 00378/2019/CONS/PFFUB/PGF/AGU a Procuradoria Geral da UFC e 
PROCURADORIA FEDERAL NA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/DF, respectivamente, 
se pronunciaram no sentido de que “o Decreto nº 9.991/2019 também não é aplicável aos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação das IFEs, haja vista o disposto no Art. 24 da Lei 
11.091/2005 e no Decreto 5.825/2005”. 

Diante das irregularidades advindas do Decreto, evidente o surgimento de 
questionamentos que parcial e genericamente são esclarecidos através da recente Nota 
Técnica SEI nº 7058/2019/ME, que busca esclarecer a ‘revogação da Nota Técnica SEI nº 
6.197/2015-MP sobre possibilidade de afastamento parcial para participação em programa de 
pós-graduação stricto sensu no País; treinamento regularmente instituído; participação em 
curso a distância para aprendizado de língua estrangeira; prorrogação de afastamento para 
participar de pós-graduação stricto sensu no País ou para realizar estudo no exterior; 
tratamento que deve ser aplicado aos processos de afastamento gerados e deferidos na 
vigência do Decreto 5.707/2006, cujos atos estão pendentes de publicação; processo de 
afastamento para pós-graduação stricto sensu no País, gerado na vigência do Decreto 
5.707/2006, e que está pendente de deferimento e composição da estrutura remuneratória 
básica do cargo efetivo, que deve ser considerada a partir do afastamento. 

Dessa forma, diante da Nota Técnica acima mencionada, resta evidente que o 
Governo se posiciona pela aplicação do Decreto aos TNS, o que configura ingerência da 
Administração Federal na definição daquilo que é importante para o desenvolvimento de cada 
instituição, o que se torna mais questionável no âmbito universitário diante da autonomia 
universitária prevista na Constituição Federal, consubstanciando verdadeiro excesso aos seus 
limites regulamentares, violando não só a norma que buscava regulamentar, mas também, o 
que é mais preocupante, a própria Lei 8.112/90 e a Constituição Federal. 

A assessoria jurídica do ATENS SN firma-se à inteira disposição dos 
sindicalizados para sanar eventuais dúvidas porventura existentes, bem como, reafirma seu 
compromisso com o servidor, no sentido de sempre buscar amparo legal em suas demandas 
e anseios. 

 
Munemassa Advogados 
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