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DECRETO Nº 39.701, DE 07 DE MARÇO DE 2019

Delega competência para a prática dos atos que
menciona, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII, X,
XXI, XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:

Art. 1º Fica delegada competência ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, vedada a
subdelegação, para a prática dos seguintes atos:

I - julgar processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades, nas hipóteses de demissão, destituição de
cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, previstos no inciso XXVII, do art. 100, da
Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 255, inciso II, alínea "a", no § 1º, inciso I, e no § 2º inciso I, da Lei
Complementar nº 840/2011;

II - converter exoneração em demissão, nos termos do § 2º do art. 202, da Lei Complementar nº 840/2011;

III - converter vacância em demissão, nos termos do § 3º do art. 202, da Lei Complementar nº 840/2011;

IV - demitir servidores, em cumprimento de decisão judicial;

V - reintegrar ex-servidores, em cumprimento de decisão judicial.

Art. 2º A partir de publicação deste Decreto, os processos administrativos disciplinares a que se referem o artigo
anterior devem ser encaminhados para o julgamento do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito
Federal.

Art. 3º Os processos administrativos disciplinares que se encontram na Consultoria Jurídica do Gabinete do
Governador, na data da publicação deste Decreto, devem ser analisados pela Consultoria Jurídica até o dia 30 de
abril de 2019 e encaminhados para o julgamento do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal.

Art. 4º As Secretarias de Estado, autarquias e fundações públicas distritais indicarão servidores estáveis, até 31
de março de cada ano, à Controladoria-Geral do Distrito Federal para formação do banco de requisições de que
trata o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 4.938/2012 e o art. 7º, do Decreto nº 37.096/2016.

§ 1º As indicações de que trata o caput deste artigo observarão os seguintes quantitativos:

I - órgão ou entidade com no mínimo duzentos e no máximo dois mil servidores efetivos em sua lotação: no
mínimo dois servidores estáveis;

II - órgão ou entidade com mais de dois mil servidores efetivos em sua lotação: no mínimo quatro servidores
estáveis.

§ 2º Pelo menos metade dos indicados na forma do caput deste artigo devem possuir nível superior de
escolaridade em razão do cargo efetivo que ocupam.

§ 3º Os indicados na forma do caput deste artigo devem atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

I - possuir experiência em procedimentos correicionais;

II - possuir capacitação em procedimentos correicionais;

III - ser bacharel em Direito;

IV - ser estudante regular de curso de Direito.

§ 4º A observância dos requisitos do parágrafo anterior somente será dispensada se os servidores estáveis do
órgão ou entidade, na quantidade estabelecida, não atenderem a quaisquer deles.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/LC_840.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e1229cc4bb4e4f278a1626f12e0c1c33/exec_dec_37096_2016.html


18/03/2019 Decreto 39701 de 07/03/2019

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/2f61dc9c5798460a8d387d127ff92c29/Decreto_39701_07_03_2019.html 2/2

§ 5º Os servidores indicados não podem estar respondendo ou ter respondido a processo administrativo
disciplinar.

§ 6º As indicações para o banco de que trata o caput deste artigo:

I - não impedem requisições fora do quadro de indicados;

II - não descaracteriza, em qualquer hipótese, o caráter irrecusável das requisições.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 07 de março de 2019

131º da República e 59º de Brasília

IBANEIS ROCHA
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