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O MODELO DE 

GOVERNANÇA 

NA ÁREA DE 

GESTÃO DE 

PESSOAS
Patrícia Ribeiro

 

MÓDULO 5

APLICABILIDADE DE BOAS PRÁTICAS 

DE GOVERNANÇA EM UM CASO 

CONCRETO DE SUCESSO

DIRETORIA DE MOVIMENTAÇÃO – SUGEP
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MÓDULO 5

Diretoria de Movimentação, da Coordenação de

Gestão de Cargos e Carreiras, da Subsecretaria de

Gestão de Pessoas, da Secretaria Adjunta de Gestão

Administrativa, da Secretaria de Estado de

Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do

Distrito Federal.

Publicação no DODF nº 220, de 17 de novembro 

de 2017, pág. 20

 

MÓDULO 5

Quantitativo processos SEIQuantitativo de processos físicos

Equipe inicial 4 servidores – 2 assessores

Aproximadamente 500 Aproximadamente 500
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MÓDULO 5

Quantitativo processos SEI 

(446 na tela do notebook)

Quantitativo de processos físicos 

(aproximadamente 500)

 

MÓDULO 5

1.000 PROCESSOS

TOTAL DE 

APROXIMADAMENTE
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MÓDULO 5

Isso SEMPRE foi assim!

Você está enxugando gelo!

Você nunca vai conseguir 

arrumar essa área!

 

MÓDULO 5

Os institutos de 

cessão e disposição

Estão previstos nos arts. 152 a

157 da Lei Complementar nº

840, de 23 de dezembro de 2011.

A Diretoria de Movimentação

Analisar e emitir manifestação técnica nos

processos relativos à requisição de

servidores de outros entes federativos para

atuarem na Administração Pública Direta,

Autárquica e Fundacional do Distrito

Federal;

Analisar e emitir manifestação técnica nos

processos relativos à cessão, disposição e

respectivas prorrogações, para órgãos da

Administração Pública Direta, Autárquica

e Fundacional do Distrito Federal e para

outros entes federativos;

 



5 
 

 

MÓDULO 5

Os institutos de 

cessão e disposição

Decreto nº 39.009, de 29 de

abril de 2018

Regulamenta a cessão e a disposição de

servidores de que trata a Lei Complementar nº

840/2011 em seus artigos 152 a 157 e dá outras

providências.

 

MÓDULO 5

T

O

T

A

L

D

E

C

A

R

R

E

I

R

A

S

Por volta de 40 carreiras 

com normas específicas 

acerca do tema 

CESSÃO/DISPOSIÇÃO.
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MÓDULO 5

Art. 152 e 154 da Lei Complementar nº 840,

de 23 de dezembro de 2011.

Art. 152. Desde que não haja prejuízo para o serviço, o servidor efetivo pode ser cedido

a outro órgão ou entidade dos Poderes do Distrito Federal, da União, dos Estados ou

dos Municípios, para o exercício de:

I – emprego ou cargo em comissão ou função de confiança, cuja remuneração ou subsídio

seja superior a:

a) um décimo do subsídio de Secretário de Estado no caso do Distrito Federal;

b) um quinto do subsídio de Secretário de Estado nos demais casos;

II – cargos integrantes da Governadoria ou Vice-Governadoria do Distrito Federal ou da

Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

III – cargo em comissão ou função de confiança em gabinete de Deputado Federal ou

Senador da República integrante da bancada do Distrito Federal;

(...)

Art. 154. O ônus da cessão é do órgão ou entidade cessionária. (Artigo

regulamentado(a) pelo(a) Decreto 39009 de 26/04/2018)

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo, passando o ônus para o órgão,

autarquia ou fundação cedente, a cessão para exercício de cargo:

(...)

 

MÓDULO 5

Servidor cedido 

para Organizações 

das Nações Unidas

CASO 1
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MÓDULO 5

Cessão de servidor para a ONU

- Organizações das Nações Unidas 

Acham possível a cessão de um 

servidor público do GDF para a 

ONU?

 

MÓDULO 5

ONU: O que é a Organização das 

Nações Unidas?
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MÓDULO 4

Fonte: https://www.politize.com.br/onu-organizacao-das-nacoes-unidas/

A Organização das Nações Unidas, popularmente conhecida

como ONU, é uma organização internacional cuja principal

missão é a paz. Ela é formada pelo que se chama de países-

membros e nenhum deles é obrigado a integrá-la; a ideia é

que o país que concordar com os princípios da organização,

como o trabalho pela paz e o desenvolvimento mundial, possa

voluntariamente adentrá-la e somar na construção dessas

metas.

 

MÓDULO 5

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA

Esse princípio possui previsão em duas súmulas do

STF, a 346, que estabelece que:

“A Administração Pública pode declarar a

nulidade dos seus próprios atos”
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MÓDULO 5

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA

Súmula nº 473:

A Administração pode anular seus próprios atos,

quando eivados de vícios que os tornam ilegais,

porque deles não se originam direitos; ou revoga-los,

por motivo de conveniência ou oportunidade,

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em

todos os casos, a apreciação judicial.

 

MÓDULO 5

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA

Previsão Legal : 

Lei nº 9.784/1999

*Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios

atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode

revogá-los por motivo de conveniência ou

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
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MÓDULO 5

A Nota Técnica entendeu que não seria possível a cessão da servidora para 

ONU. A sugestão da DIMOV foi de tornar o ato sem efeito por ausência de 

amparo legal. 

Questionamento junto à AJL culminou na manifestação de 

uma Nota Técnica

 

MÓDULO 5

Publicação no DODF
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MÓDULO 5

TEORIA DO “FUNCIONÁRIO DE 

FATO”

 

MÓDULO 5

PARECER nº 1197/2015 – PRCON/PGDF

EMENTA:ADMINISTRATIVO. CESSÃO. SERVIDOR PÚBLICO.

ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE

CONVALIDAÇÃO.

1. Não há cogitar da convalidação de ato ilegal, que autorizou a cessão

de servidora em estágio probatório fora das hipóteses legais,

considerando a finalidade do instituto, que é de avaliar o desempenho da

servidora no órgão de origem.
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MÓDULO 5

o Parecer 1197/2015 – PRCON/PGDF

“TERMOS DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E PORTARIAS CONJUNTAS.

DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. TÉRMINO DO PRAZO DE

VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES. DEFEITO INSANÁVEL.

CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDA.DESITUAÇÃO FUNCIONAL. RIGIDEZ.

I - A consulta versa sobre a situação funcional e os atos dos servidores que permaneceram

em entidade "conveniada" mesmo após o término do prazo de vigência do ajuste que havia

originado a sua disponibilização, quando, após certo tempo, tenha sido celebrado um novo

instrumento entre os partícipes.

[...]

 

MÓDULO 5

o Parecer 1197/2015 – PRCON/PGDF

“TERMOS DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E PORTARIAS CONJUNTAS.

DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. TÉRMINO DO PRAZO DE

VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES. DEFEITO INSANÁVEL.

CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDA.DESITUAÇÃO FUNCIONAL. RIGIDEZ.

V - Aos atos praticados por esses servidores, cumpre aplicar, por analogia, a teoria do

"funcionário de fato", estimando-os válidos. Não se trata, propriamente, de

convalidação, eis que, em virtude dos princípios da aparência, da boa-fé dos

administrados, da segurança jurídica e da presunção de legalidade dos atos

administrativos, são eles automaticamente reputados válidos (se por outra razão não

forem viciados).

VI - Assim, desnecessária a edição de decreto ou portaria "regularizando“ a situação

funcional desses servidores ou convalidando os atos por eles praticados [...]”. (grifei)
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MÓDULO 5

Disposição de 

servidor para outro 

ente federativo

CASO 2

 

MÓDULO 5

Art. 157 da Lei Complementar nº 840, de 23

de dezembro de 2011.

Art. 157. O servidor estável, sem prejuízo da remuneração ou subsídio e dos demais

direitos relativos ao cargo efetivo, pode ser colocado à disposição de outro órgão ou

entidade para o exercício de atribuições específicas, nos seguintes casos:

(...)

� 3º Em caráter excepcional, pode ser autorizada a disposição fora das hipóteses

previstas neste artigo, precedida de autorização por autoridade competente, nos

moldes do art. 152, � 2º.
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MÓDULO 5

QUESTIONAMENTO

1) O poder discricionário da autoridade competente para análise de

matérias excepcionais do artigo 157, da Lei Complementar nº

840/2011, poderá autorizar a disposição de servidor distrital para ente

federativo distinto do previsto em Lei?

2) Ainda que não exista previsão de ônus para o instituto da

disposição, conforme entendimento do Parecer 127/2017 -

PRCON/PGDF, é possível, por força do § 3º, do artigo 157 da Lei

Complementar nº 840/2011, tal autorização, sendo imputado o poder

discricionário à autoridade competente?

A DIMOV suscitou dúvidas sobre os limites legais da hipótese de autorização

excepcional de disposição de servidor, nos termos do art. 157, � 3º, da Lei

Complementar nº 840/2011.

 

MÓDULO 5

PARECER nº 490/2018 

(Parecer Jurídico SEI-GDF n.º 490/2018 - PGDF/GAB/PRCON)

Questionamentos culminaram na manifestação da 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal -PGDF

 



15 
 

 

MÓDULO 5

CONCLUSÃO DO PARECER DA PGDF

1) O poder discricionário da autoridade competente para análise de

matérias excepcionais do artigo 157, da Lei Complementar nº

840/2011, poderá autorizar a disposição de servidor distrital para ente

federativo distinto do previsto em Lei?

Com base no § 3º do art. 157 da LC 840/2011 c/c as disposições do Decreto

nº 39.009/2018, é possível a disposição de servidores públicos do Distrito

Federal para outros Entes da Federação, observados os princípios que regem

a atuação da Administração Pública, bem como a excepcionalidade da

medida, devendo prevalecer o interesse do Distrito Federal.

 

MÓDULO 5

CONCLUSÃO DO PARECER DA PGDF

1) O poder discricionário da autoridade competente para análise de

matérias excepcionais do artigo 157, da Lei Complementar nº

840/2011, poderá autorizar a disposição de servidor distrital para ente

federativo distinto do previsto em Lei?

O ato de autorização excepcional deve ser devidamente justificado,

ressaltando-se os benefícios da disponibilização de servidor do Distrito

Federal para outro Ente Federativo frente à perda da força de trabalho no

órgão de origem. Ademais, a disposição somente pode ser efetivada para o

exercício de atribuições específicas inerentes ao cargo efetivo, já que pela

disposição há exercício em outro órgão ou entidade, mas não em outro

cargo, conforme parecer nº 127/2017.
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MÓDULO 5

CONCLUSÃO DO PARECER DA PGDF

2) Ainda que não exista previsão de ônus para o instituto da disposição,

conforme entendimento do Parecer 127/2017 - PRCON/PGDF, é

possível, por força do § 3º, do artigo 157 da Lei Complementar nº

840/2011, tal autorização, sendo imputado o poder discricionário à

autoridade competente?

Conforme previsto no Decreto nº 39.009/2018, art. 3, § 2º, c/c art. 8º, o

ônus da disposição será do órgão ou entidade em que o servidor terá

exercício, dispensando-se o reembolso nas hipóteses de disposição de

servidores dentro da Administração Direta do Distrito Federal, suas

autarquias e fundações, bem como para empresas públicas e sociedades de

economia mista que recebam fundos do Tesouro do Distrito Federal para

custeio de pessoal ou custeio em geral.

 

MÓDULO 5

Competência de 

autorização, em 

caráter excepcional, 

de cessão de 

empregado público.

CASO 3
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MÓDULO 5

Art. 295 da Lei Complementar nº 840, de 23

de dezembro de 2011.

Art. 295. Salvo as disposições aplicáveis aos empregados das empresas

públicas ou sociedades de economia mista, ficam expressamente revogados:

(...)

XXXVIII – Lei nº 2.469, de 21 de outubro de 1999;

(...)

 

MÓDULO 5

Lei nº 2.469, de 21 de outubro de 1999

Dispõe sobre o afastamento de servidores da Administração Direta, Autárquica e

Fundacional, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito

Federal.

(...)

Art. 1� O servidor da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, bem como das

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, poderá ser cedido

para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados ou do

Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

(...)

Art. 5� O Governador do Distrito Federal poderá, em caráter excepcional autorizar cessões

e requisições fora das hipóteses previstas nesta Lei.
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MÓDULO 5

QUESTIONAMENTO

1) Após manifestação da Assessoria Jurídica da SEPLAG o processo

foi encaminhado à Consultoria Jurídica do Governador, que formulou

consulta a esta Procuradoria quanto à vigência do art. 5º da Lei nº

2.469/1999, solicitando orientação quanto à competência para

autorizar a cessão de empregados públicos distritais.

 

MÓDULO 5

PARECER nº 405/2018 

(Parecer Jurídico SEI-GDF n.º 405/2018 - PGDF/GAB/PRCON)

Questionamentos culminaram na manifestação da 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal -PGDF
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MÓDULO 5

CONCLUSÃO DO PARECER DA PGDF

1) Após manifestação da Assessoria Jurídica da SEPLAG o processo foi

encaminhado à Consultoria Jurídica do Governador, que formulou

consulta a esta Procuradoria quanto à vigência do art. 5º da Lei nº

2.469/1999, solicitando orientação quanto à competência para autorizar

a cessão de empregados públicos distritais.

Ante o exposto, conclui-se o artigo 5º da Lei nº 2.469/1999 foi revogado pelo

artigo 295, XXXVIII, da LC 840/2011, tendo em vista que a autorização

excepcional de cessão e disposição pelo Exmo. Sr. Governador seria aplicável

apenas aos servidores públicos da administração direta, autárquica e

fundacional, conforme competências atribuídas pela Lei Orgânica do Distrito

Federal, competindo aos dirigentes máximos das empresas públicas e

sociedades de economia os atos de gestão referentes a seus empregados,

inclusive no que se refere aos atos de cessão e disposição.
 

MÓDULO 5

Decisão TCU 

acerca do Fundo 

Constitucional –

cessão policiais

civis.

CASO 4
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MÓDULO 5

Possui legislação específica, diferente das demais carrerias do

GDF.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO 

FEDERAL - PCDF

28 PROCESSOS
Situação de análise 

por força de 

Decisão do TCU

Envolvendo 

ressarcimento –

Fundo Constitucional 

* Lei 10.633/2002

 

MÓDULO 5

Art. 21. Compete à União:

(...)

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a

polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito

Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito

Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo

próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº

104, de 2019)

Art. 21, da Constituição Federal de 1988
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MÓDULO 5

Art. 1o Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito

Federal – FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de

prover os recursos necessários à organização e manutenção da

polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar

do Distrito Federal, bem como assistência financeira para

execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme

disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.

Art. 1ª, da Lei 10.633/2002

 

MÓDULO 5
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MÓDULO 5

 

MÓDULO 5
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MÓDULO 5

 

MÓDULO 5
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MÓDULO 5

Encaminhamento de processo de um caso 

concreto sobre a cessão de um policial 

civil à AJL questionando qual decisão 

seguir.

 

MÓDULO 5

Altera a Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, que dispõe

sobre a organização básica da Presidência da República e dos

Ministérios, para criar o Ministério da Segurança Pública, e as

Leis n º11.134, de 15 de julho de 2005, e 9.264, de 7 de

fevereiro de 1996; e revoga dispositivos da Lei nº 11.483, de 31

de maio de 2007.

Publicação da Lei nº 13.690, de 10 de 

julho de 2018.
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MÓDULO 5

Art. 12. A Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-B:

“ Art. 12-B. A cessão dos integrantes das carreiras de que

trata esta Lei somente será autorizada para:

(...)

VIII - demais órgãos da administração pública do Distrito

Federal considerados estratégicos, a critério do Governador

do Distrito Federal, para o exercício de cargo em comissão

cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS-

101.4 ou equivalente.

(...)

 

MÓDULO 5

O que acham da cessão de um Policial Civil para a

Terracap??
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MÓDULO 5

QUESTIONAMENTO

1) O termo "demais órgãos da administração pública do Distrito

Federal...", previsto no artigo 12, VIII, da Lei Federal nº 13.690/2018,

abrange os cargos comissionados existentes na estrutura da

TERRACAP?

2) A partir da edição da Lei Federal nº 13.690/2018 é juridicamente

possível a cessão de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal

para empresas estatais (empresas públicas ou sociedades de economia

mista) do Distrito Federal?

3) O pedido de manutenção da cessão do servidor policial civil, possui

viabilidade jurídica?

 

MÓDULO 5

PARECER nº 809/2018 

(Parecer Jurídico SEI-GDF n.º 809/2018 - PGDF/GAB/PRCON)

Questionamentos culminaram na manifestação da 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal -PGDF
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MÓDULO 5

CONCLUSÃO DO PARECER DA PGDF

1) O termo "demais órgãos da administração pública do Distrito

Federal...", previsto no artigo 12, VIII, da Lei Federal nº 13.690/2018,

abrange os cargos comissionados existentes na estrutura da

TERRACAP?

Não. A TERRACAP, mesmo após a Lei nº 4.856/2011, que lhe atribuiu a

função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, é uma empresa

pública com personalidade jurídica de direito privado, integrante da

Administração Indireta do Distrito Federal, cujo quadro de pessoal é

formado por empregos públicos. O dispositivo em questão, por sua vez,

refere-se, exclusivamente, a órgãos, unidades de competências próprias da

Administração Direta, desprovidas de personalidade jurídica. E, por se tratar

de norma de caráter excepcional, não há como se empreender interpretação

extensiva de seus preceitos.
 

MÓDULO 5

CONCLUSÃO DO PARECER DA PGDF

2) A partir da edição da Lei Federal nº 13.690/2018 é juridicamente possível

a cessão de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal para empresas

estatais (empresas públicas ou sociedades de economia mista) do Distrito

Federal?

Não. A justificativa é a mesma consignada para o questionamento

antecedente.
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MÓDULO 5

CONCLUSÃO DO PARECER DA PGDF

3) O pedido de manutenção da cessão do servidor policial civil, possui

viabilidade jurídica?

Tendo em vista que o Governador do Distrito Federal somente pode declarar

estratégicos para os fins do art. 12-B, VIII, da Lei nº 9.264/1996 órgãos

integrantes da Administração Direta do Distrito Federal, não se mostra

viável, juridicamente, a manutenção da cessão do servidor interessado à

TERRACAP, entidade que integra a Administração Indireta do Distrito

Federal.

 

MÓDULO 5

Característica importante para provocar a

manifestação da PGDF, e definições acerca de casos

complexos.

Debates na equipe da 

DIMOV

Conversa aberta e direta com a 

SUGEP sobre temas sensíveis

Reuniões com os setoriais, 

AJL, Governadoria (partes 

interessadas – stakeholders) 
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MÓDULO 5

RESULTADO 

Aproximadamente 1 ano e 9 meses depois

AGOSTO/2019

NOVEMBRO/2017

 

MÓDULO 5

Quantitativo processos SEI 

(6 na tela do computador)
Quantitativo de processos físicos 

ZERO
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MÓDULO 5

Quantitativo processos SEIQuantitativo de processos físicos

Equipe final 4 servidores – 2 assessores

ZERO 6 PROCESSOS

 

MÓDULO 5

6 PROCESSOS

TOTAL
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MÓDULO 5

O sucesso obtido na Diretoria de Movimentação se 

deu pela aplicabilidade DIRETA de BOAS 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA.

Você conseguiria detectar quais foram as 

boas práticas de governança utilizadas na 

DIMOV?

 

CONTATO POR E-MAIL

Patricia.oliveira@economia.df.gov.br

brendapatty@yahoo.com
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“O conhecimento é uma ferramenta, 

e como todas as ferramentas, o seu 

impacto está nas mãos de quem o 

usa”
- Dan Brown

 

 


	1. Capa apostila.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3




