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À Superintendente de Gestão de Pessoas,

Considerando os questionamentos encaminhados à Procuradoria Federal junto à Univasf por meio do Despacho nº
01/2019, em razão da existência de dúvidas por parte da SGP e CPPD quanto à interpretação do Ofício Circular nº
53/2018-MP de 27/02/2018, que trata da uniformização de entendimentos referentes à concessão de
progressão/promoção funcional aos servidores docentes, foi emitido o PARECER n.
00046/2019/GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU, do qual extraímos as seguintes conclusões:

- Com o advento da Lei nº 13.325/2016, as portarias passaram a ter natureza declaratória, no entanto, a avaliação de
desempenho continua a ser constitutiva, uma vez que o direito à progressão funcional é efetivamente constituído
somente após análise favorável da comissão avaliadora - item "e" do Ofício Circular nº 53/2018-MP;

- Os efeitos financeiros da progressão funcional do docente devem retroagir à data em que o docente cumprir os
requisitos estabelecidos em lei, quais sejam:

 a) cumprimento do interstício de 02 (dois) anos ou 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível; e

 b) aprovação em avaliação de desempenho realizada pela CPPD.

- A data do novo interstício do servidor será a data da aprovação na avaliação de desempenho. Caso esta seja
realizada antes de cumprido o requisito do item "a", a data do novo interstício será a data em que completar os 24
(vinte e quatro) meses da última progressão/promoção.

- Caso a Administração demore em efetivar a avaliação de desempenho, esta passará a se encontrar em mora a partir
do 30º dia a contar da data do requerimento (art. 49, da Lei n.º 9.784/99); logo, nesses casos, os efeitos financeiros
devem retroagir a partir do 31º dia após o requerimento.

- Impossibilidade de se realizar progressão em mais de um nível, de uma só vez, pelo acúmulo de interstícios, tendo
em vista que é necessário 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;

Para facilitar o entendimento, tem-se o seguinte exemplo:

01/12/2016 - vigência da última progressão do servidor (indicado na portaria);

01/02/2019 - data de protocolo do requerimento de progressão;

20/02/2019 - aprovação da avaliação pela CPPD;

05/03/2019 - emissão da portaria com vigência/efeitos financeiros retroativos a 20/02/2019;

20/02/2019 a 20/02/2021 - cumprimento do novo interstício.

Dessa forma, diante das conclusões apresentadas, sugerimos adoção das seguintes providências quanto aos processos
de progressão/promoção docente:

- Comunicar à reitoria que serão adotadas as conclusões extraídas do Parecer n.
00046/2019/GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU;

- Emissão de ofício circular conjunto da SGP e CPPD, a fim de informar aos servidores docentes a uniformização do
entendimento, nos termos do parecer supracitado;

- Emissão de portaria informando o interstício correspondente de cada docente, em conformidade ao disposto na Lei nº
12.772/2012, Ofício Circular nº 53/2018-MP e Parecer n. 00046/2019/GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU, para novo
pedido de progressão/promoção;
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- Desautorização do pagamento de processos de exercícios anteriores ainda não creditados, nos casos que estejam em
desacordo com o exposto no presente despacho.

Por fim, quanto à situação de servidores que tiveram concedidas progressão/promoção com base em entendimento
anterior, sugerimos adotar os termos da Súmula TCU nº 249 ora mencionada no Ofício nº 53/2018-MP:

SÚMULA Nº 249

É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por
servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação
de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em
função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato
administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.
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