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APRUMA- Assessoria Jurídica 

NOTA TÉCNICA 003/2020 

 

  
PROGRESSÕES E PROMOÇÕES FUNCIONAIS 
DOCENTES. EFEITOS FINANCEIROS E 
FUNCIONAIS A CONTAR DA DATA DE 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
ESTABELECIDOS NA LEI Nº 12.772/2012. 

 

Trata-se de análise do teor da Nota Técnica n° 2556/2018-MP e do Ofício-

Circular n° 53/2018-MP, veiculados em 27 de fevereiro de 2018 pelo Secretário de 

Gestão de Pessoas do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

sobre a uniformização de entendimentos referentes à concessão de progressão e de 

promoção funcional aos docentes das instituições federais de ensino.  

A Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão – 

Seção Sindical dos Andes – SN (APRUMA - Seção Sindical) solicitou a análise dos 

aspectos relacionados ao momento no qual se iniciam os efeitos financeiros para fins 

de progressão ou de promoção funcional, bem como à possibilidade de 

reconhecimento da progressão do docente em mais de um nível, tendo em vista 

possuir interstícios acumulados, com cumprimento dos requisitos de mérito – a 

demandar a sua aprovação de desempenho.1 

O desenvolvimento nas carreiras e cargos do Magistério Federal é regido 

pela Lei Federal n° 12.772/12, que institui e regula os institutos da progressão e da 

promoção funcional. Segunda ela, o efeito financeiro destes institutos ocorrerá a partir 

da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei 

para o desenvolvimento na carreira. 

Contudo, apesar da existência de disposição legal expressa definindo a 

data de retroação dos efeitos financeiros e acadêmicos das ascensões funcionais, a 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) tem concedido os efeitos retroativos à 

 
1 Foi protocolada uma Ação Coletiva (1036869-34.2020.4.01.3700 – 13º Vara Federal) pela 

assessoria jurídica da APRUMA requerendo a inaplicabilidade da Nota Técnica nº 2556/2018 

e do Ofício Circular nº 53/2018/MPDG no âmbito da UFMA. 
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data do parecer exarado pela Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho 

Acadêmico (CAD). 

A UFMA baseia seu entendimento na Nota Técnica 2556/2018 e no 

Ofício-Circular nº 53/2018, ambos de lavra Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, que determinam que: 

a) a partir de 1º de agosto de 2016, a natureza das portarias 

de concessão de progressão ou promoção funcional que forem 

expedidas e/ou publicadas têm natureza meramente 

declaratória, vez que os efeitos financeiros das concessões 

deverão retroagir à data em que o docente cumprir o interstício 

e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na 

carreira; 

b) os docentes que tiverem completado o interstício e cumprido 

todos os requisitos estabelecidos em lei em data anterior a 1º de 

agosto de 2016, só terão direito aos efeitos financeiros 

decorrentes de tal progressão ou promoção a partir desta data: 

c) a natureza das portarias de concessão de progressão ou 

promoção funcional dos docentes das instituições federais de 

ensino expedidas e/ou publicadas em data anterior à 1º de 

agosto de 2016 é constitutiva, não produzindo efeitos 

retroativos de acordo com termos da Nota Técnica nº 

33/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 11/02/2014 e do 

Parecer nº 217/89, da SEPLAN; 

d) a reposição ao erário em virtude dos pagamentos realizados 

a título de efeitos retroativos à data do requerimento da 

progressão funcional dos servidores, pode ser dispensada, 

conforme consta da Súmula TCU nº 249; 

e) concernente ao marco inicial que deve ser considerado para 

fins de concessão da progressão funcional, o DEPCONSU 

ratificou o posicionamento constante do Parecer nº 

00001/2015/DEPCONSU/PGF/AGU, de 25 de fevereiro de 2015 
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(2954382), no sentido de que "o direito à progressão é 

efetivamente constituído somente após análise favorável da 

comissão avaliadora e não meramente declarado por ela”. 

Inicialmente, cumpre salientar que a progressão se difere da promoção. A 

primeira é entendida como a passagem para padrão imediatamente superior dentro 

da mesma classe do servidor, enquanto a segunda é a passagem do servidor do 

último padrão de uma classe para o primeiro padrão de classe ou categoria 

imediatamente superior de uma careira.  

Para que ocorra a progressão funcional, faz-se necessário a presença 

cumulativa dos requisitos legais exigidos no §2º do art. 12 do Plano de Carreiras e 

Cargos do Magistério Federal, a saber, o cumprimento do interstício de 24 (vinte e 

quatro) meses de efetivo exercício em cada nível e aprovação em avaliação de 

desempenho. 

No que se refere ao termo a quo dos efeitos da promoção funcional, tem-

se que o art. 13-A da aludida lei, incluído pela Lei nº 13.325/2016, com clareza, 

pontuou que a retroação para fins de efeitos financeiros ocorre desde a data em que 

o servidor docente preencher os requisitos estabelecidos no mencionado Plano de 

Carreira e Cargos do Magistério para o desenvolvimento da carreira. In verbis:  

 

Art. 13-A. O efeito financeiro da progressão e da 

promoção a que se refere o caput do art. 12 ocorrerá a partir 

da data em que o docente cumprir o interstício e os 

requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento 

na carreira (Incluído pela Lei nº 13.325, de 2016). (grifos 

nossos). 

 

 

Conforme se depreende da leitura do referido artigo, os efeitos financeiros 

(assim como os demais efeitos) surgem a partir do cumprimento dos requisitos legais, 

pouco importando a data em que tais condições são verificadas pela Administração 
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Pública, seja pela CAD, seja pela portaria que concede a progressão/promoção 

funcional. 

Com relação à retroatividade dos efeitos financeiros, sinalamos já existir 

entendimentos de tribunais superiores. Embora ainda não transitada em julgado, já há 

decisão em segunda instância reconhecendo o direito dos professores à retroatividade 

financeira das progressões/promoções à data de cumprimento dos requisitos: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA 

SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR 

PÚBLICO CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. 

EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. TERMO INICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O 

ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais 

homogêneos é adequado, tendo o sindicato legitimidade para propor 

a referida ação em defesa de interesses individuais homogêneos da 

categoria que representa. (...) 7. O direito nasce na data em que 

implementados os requisitos para a progressão e promoção, 

ainda que o requerimento administrativo seja posterior. Nessa 

perspectiva, a progressão e a promoção funcionais, bem como 

os respectivos efeitos financeiros, devem retroagir à data em que 

implementados os pressupostos para tanto.(...) - TRF4 5074686-

41.2015.4.04.7100, QUARTA TURMA. 

Dessa forma, nota-se que a decisão da UFMA de estabelecer como marco 

temporal máximo para as progressões docentes a data de aprovação pela Comissão 

de Avaliação de Desempenho – CAD contraria a previsão contida no art. 13-A da Lei 

n. 12.7772/12, segundo o qual os efeitos financeiros da progressão e da promoção 

ocorrem a partir do cumprimento pelo docente do interstício e dos requisitos 

estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira.  

Portanto, qualquer nota técnica, ofício-circular ou resolução em sentido 

contrário da referida Lei não se trata apenas de uma inovação no ordenamento 
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jurídico, mas de uma disposição contra legem, de evidente ilegalidade, razão pela 

qual mostra-se imprescindível a desconstituição dos efeitos concretos produzidos nas 

progressões docentes a partir da adoção de tal entendimento. 

Isto porque os atos administrativos que reconhecem o cumprimento dos 

requisitos (cumprimento do interstício + produção acadêmica) não possuem natureza 

constitutiva, pois se limitam a reconhecer a suficiência de desempenho do docente 

durante determinado interstício, ou seja, possui a função de declarar que os requisitos 

exigidos foram devidamente observados.  

Ressalta-se, ainda, que mesmo antes da existência do art. 13-A, que 

estabelece o parâmetro temporal da retroação dos efeitos financeiros, a jurisprudência 

brasileira já reconhecia que ela ocorreria à época do cumprimento das condições para 

tal, assentindo que a natureza declaratória dos atos administrativos da CAD. 

A implementação do referido artigo, por si só, já foi uma forma de 

uniformizar as divergências sobre o assunto, não cabendo, portanto, a nenhum órgão 

do Poder Executivo atropelar a norma e, sob a mesma justificativa, alterar o 

entendimento já sedimentado.  

Sobre o assunto, frise-se que todo texto normativo é passível de 

interpretação, mas em hipótese alguma pode ser adotado entendimento que viole 

diretamente o texto da lei ou normas e princípios constitucionais.  

O que se vê no conteúdo da Nota Técnica 2556/2018-MP e do Ofício-

Circular 53/2018/MP é uma clara violação aos princípios da legalidade e da 

razoabilidade, visto que contraria norma expressa que determina como deve atuar a 

Administração Pública, além de ser completamente desarrazoado e infundado o 

entendimento.  

Nesta perspectiva, não se justifica o afastamento dos efeitos de norma 

válida, que não viola nenhum princípio constitucional, mas, pelo contrário, reafirma-

os. De modo diverso, o entendimento firmado pelo então Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão de pessoas, viola diretamente a norma expressa, bem 

como os referidos princípios.  
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Além disso, estabelecer a referida data como marco temporal para os 

efeitos financeiros e acadêmicos retroativos deixa o servidor à mercê da demora da 

Administração para a análise dos seus pleitos. 

Aponte-se que a definição dos efeitos acadêmicos retroativos à data de 

aprovação pela CAD causa grandes prejuízos ao desenvolvimento das carreiras dos 

docentes, tendo em vista que há uma verdadeira desconsideração de toda a produção 

acadêmica entre o fim do interstício e a data do parecer favorável da Comissão de 

Avaliação Docente. 

Nesta perspectiva, a Nota Técnica e o Ofício-Circular exarados pelo então 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão também coloca em xeque a 

progressão múltipla, que ocorre quando há acúmulo de interstícios diferentes, nos 

quais não foram requeridas as progressões ou as promoções funcionais devidas. 

Assim, à luz do novo entendimento, perde-se este direito por mera ausência de 

formalidade técnica.   

O referido Ofício-Circular estabelece que, in verbis: 

Não há possibilidade de acúmulo de interstícios para fins de 

concessão de progressão funcional em mais de um nível por 

vez, tendo em vista a determinação normativa que exige o 

cumprimento cumulativo dos seguintes critérios: (i) interstício de 

24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível e 

(ii) aprovação em avaliação de desempenho. 

Ou seja, além de desconsiderar o dispositivo que expressamente 

estabelece o parâmetro de retroação dos efeitos financeiros, também ignora a 

exigência de que o docente permaneça por 24 meses em cada nível, visto que, 

conforme evidenciado, o parecer da CAD não possui natureza constitutiva, apenas 

declaratória.  

O que se observa é que as exigências feitas pelo órgão do executivo não 

apenas contrariam expressamente a Lei, mas também violam princípios 

fundamentais da Administração Pública, previstos na própria Constituição 

Federal. Do mesmo modo, demonstram sério e inadmissível descaso com a categoria 

dos professores, pois desconsidera períodos árduos de trabalho.  
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Diante do exposto, resta evidenciada a ilegalidade das normas 

administrativas que estabeleçam um marco temporal da retroatividade da progressão 

diverso do que prevê o art. 13-A da Lei nº 12.772/12, locupletando-se a Administração 

Pública de forma ilícita, ao deixar de realizar o pagamento das diferenças retroativas 

e  a desconsideração da produção acadêmica. 

 

São Luís/MA, 20 de outubro de 2020. 

 

 

José Guilherme Carvalho Zagallo 
OAB/MA 4.059 

 

Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues 
OAB/MA 11.627 

 


