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Magnífico Reitor,
1.
Trata-se de consulta encaminhada por meio do Ofício nº 55/2020 - DGP-REI/PRODIREI/REITORIA/IFGOIANO, em que o Diretor de Gestão de Pessoas do IF Goiano relata dúvidas sobre
efeitos financeiros das progressões docentes.
2.
Os autos iniciam-se com um Relatório do Grupo de Trabalho sobre Progressões Docentes,
com respostas sobre dúvidas surgidas para as progressões, sugerindo um ﬂuxo processual, com base
na RESOLUÇÃO Nº 007/2018 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018, que trata do desenvolvimento na carreira
dos professores do IF Goiano.
3.
Posteriormente, por meio do Ofício nº 22/2020 - CPPD/COMISSOES/REITORIA/IFGOIANO, a
Comissão Permanente de Pessoal Docente manifesta-se sobre os critérios de avaliação.
4.
Por sua vez, o Diretor de Gestão de Pessoas, acosta aos autos o Parecer nº
85/2018/DAJ/COLEP/CGCP/SAA, o PARECER n. 00001/2015/DEPCONSU/PGF/AGU e a NOTA JURÍDICA n.
00001/2017/CPIFES/PGF/AGU, indicando que ainda remanescem dúvidas sobre os efeitos ﬁnanceiros da
progressão funcional para os docentes do IF Goiano, especialmente considerando que a avaliação de
desempenho normalmente ocorre em data posterior ao ﬁnal do período de interstício de dois anos
necessários para a progressão, apresentando questionamento sobre caso hipotético:
"Considerando um caso hipotético em que o servidor docente tomou posse no dia
01/03/2018, completou o interstício de dois anos em 01/03/2020 e foi emitido parecer da
CPPD, no dia 15/03/2020, com sugestão de aprovação do docente na avaliação de
desempenho, questionamos:
A) O efeitos ﬁnanceiro ocorrerá a partir de 01/03/2020 (data que completou o período de
dois anos) ou a partir de 15/03/2020 (data em que há documento aprovando a avaliação de
desempenho referente ao período de dois anos)?
B) Caso a resposta anterior seja 15/03/2020, para a progressão seguinte o interstício de
dois anos será completado em 01/03/2022 ou 15/03/2022?"

5.
6.

Os autos, então, foram encaminhados para análise jurídica.
É o que merece relato. Passa-se, pois, a fundamentar.

1.
FUNDAMENTAÇÃO
7.
Preliminarmente, urge esclarecer que a análise da pretensão levantada não deve adentrar
nos aspectos eminentemente afetos à seara administrativa, haja vista a falta de competência desta
Procuradoria Federal para tal encargo, o que não afasta a análise das nuances fáticas ensejadoras do
presente procedimento com vista ao atendimento dos ﬁns esperados pela ordem jurídica.
Resumidamente, abstraindo-se do mérito administrativo, a presente análise restringe-se, unicamente,
ao âmbito dos ditames legais em vigor e demais consectários fático-jurídicos ao evento apresentado.
Feito este esclarecimento, passa-se ao objeto da consulta.
8.
O questionamento encartado nos autos objetiva extirpar dúvida quanto à concessão
da progressão aos servidores docentes do IF Goiano. De se registrar que esta Procuradoria Federal,
em atividade de assessoramento, repassou ao Diretor Geral de Gestão de Pessoas do IF Goiano os
entendimentos da Procuradoria Geral Federal sobre o assunto, mormente os
PARECER n.
00001/2015/DEPCONSU/PGF/AGU e NOTA JURÍDICA n. 00001/2017/CPIFES/PGF/AGU, que foram juntados
aos autos, contudo, ainda restaram dúvidas sobre os efeitos financeiros da progressão.
9.
Neste contexto, relevante citar o que dispõe a lei n° 12.772/2012, no que tange à
progressão funcional:

Art. 14. A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, o
desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, na forma disposta nesta Lei.
§ 1º Para os ﬁns do disposto no caput , progressão é a passagem do servidor para o nível
de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a
passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma desta Lei.
§ 2º A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará,
cumulativamente:
I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício
em cada nível; e
II - aprovação em avaliação de desempenho individual.
- grifos não são do original.

10.
Do quadro normativo acima apresentado, percebe-se que o instituto da progressão na
carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico exige, obrigatoriamente, o cumprimento
do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível, além da aprovação em
avaliação de desempenho, com fundamento no art. 14 da Lei n. º 12.772/2012. De se destacar que as
regras procedimentais para a avaliação de desempenho foram trazidas pela Portaria MEC n.
º 554/2013. Logo, a avaliação se revela elemento constitutivo do direito à progressão.
11.
Neste sentido são os entendimentos da Procuradoria Geral Federal, de caráter vinculante
aos órgãos jurídicos da PGF, considerando a aprovação do Chefe maior do órgão, expostos nos PARECER
Nº 09/2014/DEPCONSU/PGF/AGU, ratiﬁcado pelo PARECER Nº 01/2015/ DEPCONSU/PGF/AGU. Tais
opinativos trataram a questão do desenvolvimento na carreira do Magistério Superior Federal, sob a
ótica da existência de interstícios retroativos acumulados e da aprovação em avaliação de desempenho
em momento posterior, mas que se aplicam, também, a carreira EBTT, porquanto as duas carreiras
possuem similitudes quantos aos critérios de desenvolvimento nas suas respectivas estruturas, veja:
Parecer nº 09/2014/DEPCONSU/PGF/AGU
Ementa:
I. Encaminhamento de consulta pela PF/UFAL. Admissibilidade. Art. 1º, inc. III, da Portaria
PGF nº 424/2013.
II. Carreira de Magistério Superior Federal. Progressão (anteriormente tratada como
progressão horizontal). Obrigatoriedade de cumprimento de interstício e de aprovação em
avaliação de desempenho na legislação anterior e na atualmente vigente. Art. 12 da Lei nº
12.772/2012 c/c os arts. 1º, 2º, 4º e 5º da Portaria MEC nº 554/2013. Impossibilidade de
progressão de diversos níveis de uma só vez dentro da mesma classe (progressão per
saltum).
III. Possibilidade de progressão de docentes por interstícios retroativos acumulados.
Condicionado ao cumprimento de todos os requisitos previstos na legislação em vigor à
época em que a progressão já poderia ter sido realizada. 1º) Cumprimento do interstício de
2 (dois) anos ou de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível. 2º)
Aprovação em avaliação de desempenho ainda que efetuado em momento posterior. ...

Parecer n. º 00001/2015/DEPCONSU/PGF/AGU
"Com efeito, é inegável o caráter constitutivo da mencionada avaliação, tendo em vista,
não só, mas também, o que restou disciplinado pela Portaria MEC n.º 554, de 2013, quando
aﬁrma, em seu artigo 4º, ser ela condição essencial e indispensável à progressão. Ora, ao
estabelecer a avaliação de desempenho como condição exclusiva para a progressão
funcional, quis o legislador infralegal, sem sombra de dúvida, ﬁrmá-la como o ato
constitutivo do direito à progressão funcional ora estudada.".
Assim, presentes essas ponderações, opino pela manutenção do entendimento ﬁrmado por
meio do Despacho do Diretor do Departamento de Consultoria/PGF nº 19/2014, no sentido
de que o direito à progressão é efetivamente constituído somente após a expedição do ato
formal da comissão avaliadora, consectário de sua análise favorável, e, somente a partir de
então devem decorrer seus efeitos ﬁnanceiros. Por conseguinte, em não se tratando de ato
meramente declaratório, resta impossibilitado emprestar retroatividade aos respectivos
efeitos financeiros da progressão.

12.
Desde sempre, o normal seria nunca ter havido problemas com as progressões e promoções
funcionais dos docentes, conforme regulado na Lei 12.772/2012. Ocorre que como houve problemas, e
posteriormente a estes pareceres, sobreveio a Lei nº 13.325/2016, a qual alterou a Lei nº 12.772/2012
para incluir em seu texto os arts. 13-A e 15-A, 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)
...
Art. 15-A. O efeito ﬁnanceiro da progressão e da promoção a que se refere

o caput do art. 14 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 não são do original.

13.
Embora com redação não muito boa, é possível inferir que o legislador, por meio dos
dispositivos acima referenciados, visou a superar qualquer interpretação em sentido contrário,
deixando claro que a progressão e promoção dos docentes não poderiam retroagir à data em que o
docente implementara o requisito temporal (interstício de 2 anos) para tanto. Isso, sobretudo, porque o
texto legal deixou claro que o requisito da aprovação em avaliação de desempenho possui natureza
constitutiva.
14.
Entretanto, os dispositivos legais trazidos pela Lei nº 13.325/2016 prejudicou, em certa
medida, os entendimentos que vinham sendo exarados, e que consideravam que os efeitos ﬁnanceiros
das progressões observavam a data das portarias de concessão. Com esta Lei, tornou-se claro que o
ato que efetiva as progressões (portaria de concessão) tem natureza declaratória, mas a avaliação de
desempenho, de fato, é de natureza constitutiva. Portanto, após o interstício de 24 meses de
efetivo exercício em cada nível, o efeito ﬁnanceiro deve retroagir à data da avaliação que
aprovou o desempenho.
15.
Como uma forma de não prejudicar os professores por eventual mora administrativa na
avaliação dos processos de progressões, a Procuradoria Geral Federal avançou em 2017 com a NOTA
JURÍDICA n. 00001/2017/CPIFES/PGF/AGU, ao estabelecer que " o efeito ﬁnanceiro da progressão
deve retroagir à data da avaliação que aprovou o desempenho, ressalvando a hipótese
da Administração passar a se encontrar em mora, isto é, passados 30 (trinta) dias a contar
da data do requerimento sem a respectiva decisão, nos termos do art. 49, da Lei da n. º
9.784/99, situação em que os efeitos ﬁnanceiros deverão retroagir à data do início da
mora".
16.
Tal nota jurídica encontra-se devidamente anexada nos autos e, por meio dela, a área
administrativa será capaz de extrair conclusões sobre as controvérsias apresentadas nesta consulta. É
possível
asseverar
os
seguintes
entendimentos,
nos
termos
do
Despacho
nº
00203/2017/SUBPGF/PGF/AGU, de 17 de julho de 2017:
Aprovo a NOTA JURÍDICA n. 00001/2017/CPIFES/PGF/AGU (Seq. 44) da qual se extrai a
conclusão que segue.
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 136/2017:
1. Com o advento da Lei n.º 13.325/2016, faz-se mister revisar o entendimento do
DEPCONSU/PGF quanto aos efeitos ﬁnanceiros da concessão da progressão funcional,
passando a entender que o efeito ﬁnanceiro da progressão deve retroagir à data da
avaliação que aprovou o desempenho, ressalvando a hipótese da Administração
passar a se encontrar em mora, isto é, passados 30 (trinta) dias a contar da data
do requerimento sem a respectiva decisão, nos termos do art. 49, da Lei da n. º
9.784/99, situação em que os efeitos ﬁnanceiros deverão retroagir à data do
início da mora;
2. Subsiste divergência entre o entendimento da PGF e o do órgão central doSIPEC, que é
seguido pela Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
quanto à possibilidade de progressão por interstícios acumulados;
3. Subsiste divergência entre o entendimento da PGF de que, como a Lei n. º 12.772/2012
foi silente quanto à revogação expressa do Decreto n. º 94.664/1987, deve-se aplicar a
regra geral contida no art. 49 da Lei n. º 12.772/2012, e não o art. 50 da mesma lei, e o
entendimento do Ministério da Educação – MEC exposto na Nota Técnica n. º 115/ 2013COLEP/CGGP/SAA/SE de que, com a publicação da Lei n. º 12.772/2012, a partir de 1º de
março de 2013, não se aplicaria mais as normas do Decreto n. º 94.664/87 aos cargos
pertencentes à Carreira de Magistério Superior.
4. Subsiste divergência entre o entendimento da Assessoria Jurídica junto ao Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controle e o entendimento do MEC quanto à aceitação da ata
de defesa de dissertação ou tese para ﬁns de comprovação da conclusão de cursos de
mestrado e doutorado como documento hábil à comprovação da titulação para ﬁns legais.
Ressalte-se que o DEPCONSU/PGF ainda não se manifestou sobre esse tema, mas já houve
distribuição no âmbito da Câmara Permanente das IFES para fins de manifestação;
5. Existe convergência no entendimento de que a Lei n. º 13.325/2016 é explícita ao
deﬁnir o termo inicial dos efeitos ﬁnanceiros da progressão funcional na carreira de
docente, entendendo-se, a partir de 1º de agosto de 2016, as portarias de
concessão de progressão ou promoção funcional que forem expedidas e/ou
publicadas têm natureza meramente declaratória, e, antes de 1º de agosto de
2016, tinham natureza constitutiva.

17.
Quanto à questão da progressão por interstícios acumulados retroativos, a controvérsia
restou pacificada pelo advento do Parecer nº 042/2017/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Advogado-Geral
da União, sendo categórico em expressar a impossibilidade de haver progressão em mais de um nível,
de uma só vez, pelo acúmulo de interstícios. Isso porque ambos os requisitos - a saber, o cumprimento
do efetivo interstício de 24 meses em cada nível e a aprovação em avaliação de desempenho -, devem
ser observados de forma cumulativa, não sendo, portanto, possível, que a avaliação seja realizada a

posteriori.
18.

Eis as conclusões do citado Parecer:
Ante o exposto, pode-se extrair as seguintes conclusões:
"a) Aﬁgura-se mais adequado ao escopo do que previa o Decreto nº 94.664, de 1987, e,
agora, a Lei nº 12.772, de 2012, o entendimento apresentado pela extinta Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, atual Secretaria de Gestão de Pessoas e
Relações de Trabalho no Serviço Público - SEGRT/MP e pela Consultoria Jurídica junto ao
Ministério do Planejamento - CONJUR/MP, no sentido da impossibilidade de haver
progressão em mais de um nível, de uma só vez, na carreira de Magistério
Superior, pelo acúmulo de interstícios, porque exigida a observância cumulativa
do cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício
em cada nível e aprovação em avaliação de desempenho;
b) A respeito do termo ﬁnal de vigência da regra contida no art. 16 do Decreto nº 94.664,
de 1987, com o advento da Lei nº 12.772, de 2012, que passou a dispor sobre a progressão
e promoção na Carreira de Magistério Superior, aﬁgura-se correto o entendimento
sustentado pela Procuradoria-Geral Federal e pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério
do Planejamento - CONJUR/MP no sentido de que a derrogação do Decreto nº 94.664/1987
pela Lei nº 12.772, de 2012, ocorreu a partir da publicação desta, ocorrida em 31 de
dezembro de 2012, tendo em vista o que disciplinam os arts. 49 e 50 da Lei nº 12.772, de
2012, e § 1o do Art. 2o do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942;”

19.
Necessário frisar que o Parecer 00001/2015/ DEPCONSU/PGF/AGU, citado em diversas
passagens do Parecer 042/2017/DECOR/CGU/AGU, ﬁrmava entendimento diverso. Diga-se: o Parecer
00001/2015 /DEPCONSU/PGF/AGU, concluiu pela possibilidade de concessão da progressão por
interstícios acumulados retroativos exatamente pela inexistência de previsão expressa na legislação
sobre os efeitos do atraso na entrega das avaliações de desempenho. Nada obstante, a possibilidade de
progressão por interstícios acumulados foi expressamente rechaçada e superada pelo Parecer nº
042/2017/DECOR/CGU/AGU. A questão do atraso na entrega das avaliações não foi tema tratado
especiﬁcamente no r. Parecer, aprovado pelo AGU, por isto, o entendimento atual que vigora é o
extraído da NOTA JURÍDICA n. 00001/2017/CPIFES/PGF/AGU.
20.
Como não é possível invocar atos normativos internos ou interpretações jurídicas emitidas
anteriormente, em face de um parecer aprovado pelo Advogado-Geral da União, não existe margem
para que sejam levantadas razões de segurança jurídica como meio de resistência ao entendimento
ﬁrmado após a uniformização do tema. É preciso dizer que o entendimento do Parecer nº
042/2017/DECOR/CGU/AGU
foi
questionando
posteriormente
e
mantido
pelo
Parecer
nº 00096/2018/DECOR/CGU/AGU, também aprovado por Despacho do Advogado-Geral da União,
concluindo-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração.
21.
Merece
destaque
o
fato
de
que
as
conclusões
contidas
no
Parecer
042/2017/DECOR/CGU/AGU foram acatadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que, como órgão central do SIPEC, uniformizou o
entendimento por meio da Nota Técnica nº 2.556/2018 e do Ofício Circular n.º 053/2018-MP de forma
vinculante a toda a Administração Pública Federal [1]. O mesmo ofício indicou, aí sim como meio de
preservação das situações jurídicas consolidadas sob a égide de outras interpretações, a possibilidade
de dispensa de reposição ao erário quanto a eventuais pagamentos realizados a título de efeitos
retroativos à data do requerimento da progressão funcional, conforme Súmula TCU nº 249.
22.
Exige-se, pois, do docente que atue/vivencie cada nível da carreira pelo período de
24 meses, sendo que apenas após a aprovação em avaliação de desempenho favorável
constitui-se o direito à progressão. Sem o ato de aprovação não há que se falar em aquisição
do direito à progressão e não pode ser iniciado, como consequência, o cômputo do interstício
temporal no nível seguinte. Reaﬁrma-se, portanto, que a análise favorável pela comissão possui
natureza constitutiva, enquanto a portaria de concessão da progressão/promoção tem natureza
meramente declaratória, visto que o direito já foi constituído após a análise e aprovação pela comissão
avaliadora.
23.
Realizada essa recapitulação, considerando que o art. 14 da Lei nº 12.772/2012, não
deixa margem a dúvidas ao indicar expressamente dois requisitos para o DESENVOLVIMENTO na
Carreira, na modalidade progressão, sendo exigido cumulativamente: a) do cumprimento do interstício
de 24 (vinte e quatro) meses de EFETIVO exercício em cada nível; e b) APROVAÇÃO em avaliação de
desempenho, cumpre responder aos questionamentos nos seguintes termos:
(a) primeira pergunta - considerando que a aprovação em avaliação de desempenho é
requisito para a progressão, cumulado ao cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de
efetivo exercício em cada nível, somente após a avaliação será possível o efeito ﬁnanceiro da
progressão. Logo, no caso hipotético apresentado, os efeitos financeiros incidem apenas em 15/03/2020,
data da aprovação do docente na avaliação de desempenho.
(b) segunda pergunta - para ser possível a progressão seguinte deverá permanecer dois
anos no nível respectivo, sendo que o requisito temporal apenas poderá ser implementado novamente
após o dia 15/03/2022.
24.
Relembra-se, novamente, que o marco temporal, em havendo mora da Administração após
requerimento, encontra-se claramente explicitado no item da CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº

136/2017, nestes termos:
1. Com o advento da Lei n.º 13.325/2016, faz-se mister revisar o entendimento do
DEPCONSU/PGF quanto aos efeitos ﬁnanceiros da concessão da progressão funcional,
passando a entender que o efeito ﬁnanceiro da progressão deve retroagir à data da
avaliação que aprovou o desempenho, ressalvando a hipótese da Administração
passar a se encontrar em mora, isto é, passados 30 (trinta) dias a contar da data
do requerimento sem a respectiva decisão, nos termos do art. 49, da Lei da n. º
9.784/99, situação em que os efeitos ﬁnanceiros deverão retroagir à data do
início da mora;

2.
CONCLUSÃO
25.
Ante o exposto, opina-se pela natureza constitutiva da avaliação e pela retroação dos
efeitos ﬁnanceiros à data da avaliação, salvo mora da Administração, que se perfectibiliza após 30 dias
da realização do requerimento de progressão.
26.
Ressalta-se, por ﬁm, que, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei nº 7.923/89, as
orientações gerais ﬁrmada pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
SIPEC têm caráter normativo. Por isso, caso permaneçam dúvidas acerca da aplicação da legislação,
devem as autoridades do IF Goiano direcionar consulta àquele órgão.
27.
Para ﬁnalizar, recomenda-se ao IF Goiano que veriﬁque eventual defasagem normativa das
suas regulamentações internas sobre progressão e promoção funcionais dos servidores integrantes da
Carreira do Magistério EBTT, a partir das disposições existentes na Lei nº 12.772/2012, na Portaria MEC
nºs 554/2013 e nas orientações normativas emanadas do Órgão Central do SIPEC (sobretudo na Nota
Técnica nº 2.556/2018 e no Ofício Circular nº 53/2018), bem como nos pareceres vinculantes citados
neste opinativo, para atualizar o rito, fases, etapas, critérios e diretrizes do processamento dos
requerimentos formulados.
28.
Para auxiliar na interpretação da matéria, anexa-se os pareceres citados.

Goiânia, 26 de maio de 2020.

FERNANDA DE LIMA TORRES
PROCURADOR CHEFE/PF-IF Goiano
Matr. SIAPE 1218450

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23216001011202039 e da chave de
acesso 11e869a3
Notas
1. ^ De se recordar que os entendimentos constantes no Ofício Circular n.º 053/2018-MP, sobre
exigência de diploma para progressão por titulação, foram superados posteriormente.
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