
Santa Maria, 22 de abril de 2021. 

 

À Assessoria Jurídica 

SEDUFSM 

 

 

 

 

    Prezados Assessores, 

 

 

    O CONSELHO DE REPRESENTANTES da SEDUFSM, por 

deliberação de reunião ordinária datada de 22/04/2021, solicita parecer da Assessoria 

Jurídica a respeito dos seguintes encaminhamentos, que objetivam o cumprimento 

do disposto no art. 13-A e 15-A da Lei 12.772/2012, que reconhece o direito aos 

efeitos financeiros da progressão e da promoção a partir da data em que o docente 

cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na 

carreira: 

 

a)  a UFSM tem aplicado orientação do Ministério do Planejamento, consubstanciada 

no Ofício Circular, n. 53/2018-MP, do órgão central do SIPEC, no sentido de que os 

efeitos financeiros e vigência das progressões e promoções deveriam ocorrer a partir 

da data da “análise favorável da comissão avaliadora”, que, segundo este 

entendimento, seria requisito para a progressão ou promoção. A mesma orientação 

também é no sentido de não ser possível o acúmulo de interstícios para fins de 

concessão de progressão funcional em mais de um nível por vez.  

 

b) essa orientação viola o direito adquirido dos servidores docentes de terem aplicado 

os efeitos financeiros e vigência do início do próximo interstício retroativamente à data 

em que foram cumpridos os requisitos estabelecidos em lei para a progressão e 

promoção. Ao contrário do que manifesta o Ofício Circular n. 53/2028, a “análise 

favorável da comissão avaliadora” não é um requisito constitutivo do direito, mas uma 

condição procedimental que declara o cumprimento dos requisitos exigidos em lei 

para a progressão/promoção, conforme o art. 12, §3º, inciso III, da Lei 12.772/12. 

Tanto a progressão como a promoção, ocorrerão mediante o cumprimento do 

interstício de 24 meses de efetivo exercício em cada nível com desempenho funcional 

satisfatório (art. 12, § 2º e art. 14, § 2º). Para a Classe Professor Associado, exige-se 

ainda a titulação de Doutor. E, excepcional e cumulativamente, exige-se à classe 

Professor Titular a aprovação de memorial que considere as atividades próprias à 

docência ou, então, de tese acadêmica inédita (art. 12, 3º). Portanto, a “análise 

favorável da comissão avaliadora” é ato declaratório e não constitutivo do 

direito do docente. 

 



c) essa orientação contra legem que consta do Ofício Circular n. 53/2018-MP-SIPEC, 

que tem sido seguida pela PROJUR por meio de notas internas, também é utilizada 

pelas instâncias recursais administrativas para o indeferimento dos pedidos de 

retroação dos efeitos financeiros e vigência dos respectivos interstícios nas 

progressões e promoções. A única alternativa aos docentes prejudicados por tal ato 

de cerceamento de direito é a custosa via judicial, em ações individuais contra a 

UFSM.  

 

d) os prejuízos à categoria docente são evidentes: além do prejuízo econômico pelo 

vácuo temporal que poderá se estabelecer entre o cumprimento dos requisitos para 

a promoção e progressão (pontuação acadêmica, o término do interstício e, a 

depender da classe D e E, título de doutor e a aprovação de memorial que considere 

as atividades próprias à docência ou, então, de tese acadêmica inédita, 

respectivamente), onde se constitui o direito, até a avaliação do aproveitamento pela 

“análise favorável da comissão avaliadora”, que é o próprio procedimento, onde se 

declara o direito; também há o prejuízo de forma escalonada que decorre da afetação 

do início do período do interstício subsequente, uma vez que a vigência do próximo 

período, assim como os efeitos financeiros, está sendo atrelada à data da análise 

favorável pela comissão avaliadora. 

 

e) existe uma robusta jurisprudência sobre a matéria que assegura a aplicação do  

direito estabelecido no art. 13-A e 15-A da Lei 12.772/2012, bem como 

posicionamento de assessorias sindicais a respeito. Aqui, destacamos o Mandado de 

Segurança Coletivo Nº 5054491-30.2018.4.04.7100/RS, impetrado pelo Sindicato dos 

Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre para os 

seus substituídos processuais, em face dos atos da UFRGS1, que deu ganho de 

causa à pretensão sindical sobre a matéria, confirmada por unanimidade pela 3ª 

Turma do TRF 4º2, além de duas Notas Técnicas: a) a Nota Técnica n. 09/2018, de 

27/04/20183, da assessoria jurídica da Associação dos Docentes da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco Seção Sindical do ANDES – SN – ADUFERPE-SSIND 

acerca do teor do Ofício Circular n. 53/2018-MP-SIPEC; b) a Nota Técnica de 

16/10/20194, subscrita pela assessoria jurídica encarregada pelos Assuntos Jurídicos 

do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR – ANDES – SINDICATO NACIONAL. Também destacamos decisão 

judicial de segunda instância (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003395-

                                                
1 Sentença 19/03/2019. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/cppd/wp-content/uploads/Mandado-de-

Seguran%C3%A7a.pdf> Acesso: 17/04/2021. 
2 Acórdão de 31/01/2020, disponível em: <https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/804261123/apelacao-

remessa-necessaria-apl-50544913020184047100-rs-5054491-3020184047100/inteiro-teor-804261168> Acesso 
em: 17/04/2021. 
3 Disponível em: <http://aduferpe.org.br/novosite/wp-content/uploads/2018/06/Nota-T%C3%A9cnica-Sobre-

Oficio-MPOG-Progress%C3%A3o-1.pdf>. Acesso em 17/04/2021. 
4 Disponível em: <https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Anexo-Circ424-19.pdf>. Acesso em: 
17/04/2021. 
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33.2019.4.04.7102/RS, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região)5, de 28 

de julho de 2020, que, por unanimidade, confirmou a sentença de primeira instância, 

em desfavor da Universidade Federal de Santa Maria, para reconhecer o direito 

pleiteado pela servidora referente à retroação dos efeitos financeiros 

decorrente de progressão: 

EMENTA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. 

PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. 

RETROAÇÃO. TERMO INICIAL. O direito à progressão funcional 

surge com a implementação dos requisitos legais para tanto, de modo 

que os respectivos efeitos financeiros devem retroagir a referida data, 

ainda que o requerimento administrativo seja posterior, sob pena 

ofensa ao direito adquirido da parte autora. ACÓRDÃO Vistos e 

relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 

Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, 

por unanimidade, negar provimento à apelação da parte ré, nos 

termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 

parte integrante do presente julgado. Porto Alegre, 28 de julho de 

2020. 

 

g) diante destas considerações, o CONSELHO DE REPRESENTANTES solicita à 

Assessoria Jurídica da SEDUFSM, os seguintes encaminhamentos: i) parecer sobre 

viabilidade de ajuizamento de ação como substituto processual para assegurar o 

direito à progressão e promoção a partir da implementação dos requisitos legais para 

tanto, de modo que os respectivos efeitos financeiros retroajam à referida data, bem 

como a vigência do interstício subsequente, ainda que o requerimento administrativo 

seja posterior, e, também, seja reconhecido o direito à progressão de mais de um 

nível nos casos em que, analisados os interstícios, esteja observado o cumprimento 

dos requisitos em cada um deles; ii) o fornecimento de Nota Técnica para subsidiar 

os diálogos com a reitoria da universidade, no sentido de harmonizar entendimento 

sobre a matéria. 

 

 

   _______________________________ 

  Marcos Botton Piccin - 1º Secretário do Conselho de Representantes 

 

 

                                                
5 Disponível em: 

<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=40002216152&v
ersao_gproc=4&crc_gproc=83d1034a&termosPesquisados=dWZzbSBwcm9tb2NhbyBlZmVpdG9zIG
ZpbmFuY2Vpcm9zIA⇒ Acesso em 17 abril 2021. 

https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=40002216152&versao_gproc=4&crc_gproc=83d1034a&termosPesquisados=dWZzbSBwcm9tb2NhbyBlZmVpdG9zIGZpbmFuY2Vpcm9zIA%E2%87%92
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=40002216152&versao_gproc=4&crc_gproc=83d1034a&termosPesquisados=dWZzbSBwcm9tb2NhbyBlZmVpdG9zIGZpbmFuY2Vpcm9zIA%E2%87%92
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=40002216152&versao_gproc=4&crc_gproc=83d1034a&termosPesquisados=dWZzbSBwcm9tb2NhbyBlZmVpdG9zIGZpbmFuY2Vpcm9zIA%E2%87%92

