
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CONSULTIVO

NOTA JURÍDICA n. 00026/2020/CONS/PFUFG/PGF/AGU

NUP: 23070.022443/2020-85

INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG E OUTROS.

ASSUNTOS: OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL.

Senhor Procurador-Chefe,

1. Trata-se  de  Processo  Administrativo  encaminhado  à  PF-UFG,  no  qual  o  Sr.  Pró-Reitor
da PROPESSOAS/UFG formula consulta acerca da possibilidade de aplicação do Ofício Circular SEI Nº 2/2019/CGCAR/ASSES/
DESEN/SGP/SEDGG-ME para as situações de Incentivo à Qualificação, de Retribuição por Titulação e/ou Aceleração da Promoção,
previstas nas Leis nº 12.772/2012 e nº 11.091/2005.

2. A Subcomissão Permanente  de  Pessoal  Docente  -  Regional  Goiás,  por  meio  do PARECER Nº 23/2020/CPPD-
RG (SEI - 1361472), manifestou-se nos seguintes termos:

PARECER Nº 23/2020/CPPD-RG

PROCESSO Nº 23070.022443/2020-85

INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO@

PROCESSO Nº 23070.022443/2020-85    

INTERESSADA: CARINA FOLENA CARDOSO  

UNIDADE:  UNIDADE  ACADÊMICA  ESPECIAL  DE  CIÊNCIAS  SOCIAIS
APLICADAS -RG

ASSUNTO: ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Trata o presente processo da solicitação de Aceleração da Promoção para a Classe
C, Adjunto, Nível 1 do (a) professor (a) acima mencionado (a).

O processo encontra-se devidamente instruído e o motivo da solicitação deve-se ao
fato do (a) interessado (a) ter obtido o título de DOUTORA em URBANISMO pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, sendo considerado (a) apto (a) a esta progressão segundo avaliação pela
Comissão de Avaliação Docente (CAD), conforme Resolução CONSUNI nº 18/2017, reeditada pela
Resolução CONSUNI nº20/2020.

A  solicitação  tem  amparo  legal  na  lei  nº  12772/2012,  na  portaria  nº554  de
20/06/2013, republicada no DOU de 23/07/2013 do Ministério da Educação.

Do exposto somos, s.m.j., FAVORÁVEIS ao atendimento da solicitação feita no item
01 deste parecer a partir da data da portaria, conforme Art. 70 da Resolução COSUNI 18/2017,
reeditada pela Resolução CONSUNI nº20/2020.

Prof. Juliano Avelar Moura, Vice Presidente da CPPD/RG, em 01/06/2020.

3. A Sra. Presidente da CPPD/UFG, por sua vez, assim posicionou-se:

Encaminhamos o presente processo como forma de consulta acerca da viabilidade/legalidade de se aceitar, para
efeitos  de  concessão  de  aceleração  da  promoção,  os  mesmos  documentos  comprobatórios  solicitados  nas
demandas de retribuição por titulação.

Desde 18 de junho de 2019, nos processos de retribuição por titulação, os pareceres da CPPD se baseiam no
OFÍCIO  CIRCULAR  SEI  Nº  2/2019/CGCAR/ASSES/DESEN/SGP/SEDGG-ME  que  traz  as  seguintes
orientações:

1. A apresentação de documento formal expedido pela instituição de ensino responsável que
declare expressamente a conclusão efetiva de curso reconhecido pelo MEC (Certidão ou
Ata de Defesa), aprovação do interessado e a inexistência de qualquer pendência para a
aquisição  da  titulação,  qualifica  o  servidor  para  requerer  o  pagamento  de  Incentivo  à
Qualificação ou de Retribuição por Titulação;

2.  A fim de resguardar a Administração Pública,  deverá ser  apresentado, juntamente ao
requerimento para pagamento dessa gratificação, comprovante de início de expedição de
registro do respectivo certificado ou diploma;

3. O termo inicial de pagamento das gratificações por titulação se dará a partir da data de
apresentação  do  respectivo  requerimento,  desde  que  sejam  atendidas  todas  as
exigências. Ou seja, o efeito financeiro incidirá a partir da data da abertura do processo
desde  que  todos  os  documentos  necessários  estejam  anexados  no  processo  no  ato
da abertura,  caso  contrário  o  efeito  financeiro  incidirá  a  partir  da  data  de  inserção dos
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documentos comprobatórios. 

Entretanto o documento supracitado não faz qualquer menção à aceleração da promoção fato que suscita dúvida
quanto a possibilidade de se empregar, por analogia, o mesmo entendimento para os dois tipos de solicitações
(retribuição por titulação e aceleração da promoção

4. O Sr. Pró-Reitor da PROPESSOAS/UFG, ao seu tempo, exarou o seguinte Despacho (SEI - 1413286): 

Considerando,

I - o Ofício Circular SEI Nº 2/2019/CGCAR/ASSES/DESEN/SGP/SEDGG-ME, Documento SEI Nº 1414823, que
revoga a Nota Técnica nº 24195/2018-MP, Documento SEI Nº 1414786, que tem como assunto "Comprovação
de titulação para fins de recebimento de Retribuição por Titulação, Incentivo à Qualificação e promoção - Leis
nº 12.772/2012 e nº 11.091/2005", e Ofício-Circular nº 818/2016-MP, Documento SEI Nº 1414767;

II  -  o  Parecer Nº 1/2019/CPASP/CGU/AGU, que subsidia o Ofício Circular SEI Nº  2/2019/CGCAR/ASSES
/DESEN/SGP/SEDGG-ME

Tendo  o  servidor  regularmente  concluído  as  atividades  de  capacitação,  sem  qualquer
espécie  de  pendência,  aguardando  tão  somente  a  movimentação  administrativa  para  a
expedição do diploma ou certificado, não se pode imputar ao mesmo as externalidades
negativas  decorrentes  do  fluxo  burocrático,  que  muitas  vezes  importa  em  atrasos
desproporcionais.  Demais disso,  a aceitação de documentação provisória fidedigna está
fundada no vínculo público especial entre a Administração Pública e o servidor público, no
qual a presunção de boa-fé é imanente.

III - o Ofício Circular SEI Nº 2/2019/CGCAR/ASSES/DESEN/SGP/SEDGG-ME, que apresenta que:

o  atendimento  a  todos  os  requisitos  exigidos  no  procedimento  de  titulação  e  aos
pressupostos legais de funcionamento regular do curso, atestado pelo órgãos competentes,
qualifica  o  servidor  para  requerer  o  pagamento  da  gratificação  de  incentivo  à
qualificação/retribuição por titulação por comprovante provisório equivalente (ex: certidão
ou ata de defesa de banca de pós-graduação, da qual conste não haver mais pendências
para aquisição do título)";

IV - que para os fins acima descritos serão válidos os diplomas devidamente expedidos no âmbito nacional,
sendo que os documentos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação, expedidos por universidades
estrangeiras, deverão ser reconhecidos por instituição de educação superior brasileira, conforme Art. 48 da Lei
nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

é do entendimento dessa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas que se pode acatar o conteúdo do Ofício Circular
SEI  Nº  2/2019/CGCAR/ASSES/DESEN/SGP/SEDGG-ME para as situações de  Incentivo à Qualificação,  de
Retribuição por Titulação e/ou Aceleração da Promoção, previstas nas Leis nº 12.772/2012 e nº 11.091/2005.

Assim encaminhamos ao Gabinete  da  Reitoria,  s.m.j.,  para  consulta  à  Procuradoria  Federal  junto  à  esta
Universidade para dirimir eventual equívoco desse entendimento.

5. Entendo que a fundamentação esposado pelo Sr. Pró-Reitor da PROPESSOAS/UFG não merece reparo.

6. Em que pese o art. 70 da RESOLUÇÃO – CONSUNI Nº 18/2017 prever a incidência dos efeitos financeiros a partir
da publicação da portaria, o Ofício Circular nº 53/2018-MP, que uniformiza os entendimentos referentes à progressão e à promoção
dos docentes, estabelece 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; (grifo nosso)

7. Dessa forma, para efeito de progressão e de promoção, os efeitos financeiros não poderão mais ser contados a partir
das portarias de concessão.

8. Importante notar que o art. 70 da mencionada Resolução atribui o mesmo regramento à aceleração da promoção,
a alteração de denominação e a Retribuição por Titulação.

9. Dado que, no presente caso, a aceleração da promoção foi requerida após a conclusão do estágio obrigatório, não há
procedimento  de  avaliação  pela  CAD,  ficando  afastada  a  aplicação  do  Ofício  Circular  nº  53/2018-MP,  no  que  concerne  à
referida avaliação. 

10. Dessa  forma,  nos  teros  do  Ofício  Circular  SEI  Nº  2/2019/CGCAR/ASSES/DESEN/SGP/SEDGG-ME,  estando  o
requerimento  devidamente  instruído,  os  efeitos  financeiros  deverão  correr  a  partir  da  sua  apresentação.  Caso  o  documento
comprobatório da conclusão do curso não tenha sido juntado por ocasião da apresentação do requerimento, os efeitos financeiros
passarão a correr a partir da apresentação deste.

11. Ante o exposto, restringindo-se a análise somente ao aspecto jurídico-formal, abstraídas as questões de oportunidade,
conveniência e técnicas,  que não cabem a este Órgão opinar,  este Procurador Federal manifesta-se pelo retorno dos autos à
origem, com encaminhamento da resposta à consulta formulada pela PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS.

À consideração superior.

Goiânia, 08 de julho de 2020.
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ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES

PROCURADOR FEDERAL

Magnífico Reitor,

De acordo com a Nota Jurídica retro, que submeto a Vossa Magnificência, para apreciação.

Goiânia, 08 de julho de 2020.

FRANCISCO ANTÔNIO NUNES

Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 23070022443202085 e da chave de acesso a1782f93

Documento assinado eletronicamente  por  ROGERIO VIEIRA RODRIGUES,  de acordo com os normativos legais  aplicáveis.  A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 457180062 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.
Informações  adicionais:  Signatário  (a):  ROGERIO  VIEIRA  RODRIGUES.  Data  e  Hora:  08-07-2020  20:36.  Número  de  Série:
17320860. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente  por  FRANCISCO ANTONIO NUNES,  de  acordo com os  normativos legais  aplicáveis.  A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 457180062 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.
Informações  adicionais:  Signatário  (a):  FRANCISCO  ANTONIO  NUNES.  Data  e  Hora:  09-07-2020  15:17.  Número  de  Série:
17195892. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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