
 
 

  
 

 

LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 NÃO VEDA PROGRESSÕES E 
PROMOÇÕES FUNCIONAIS E/OU CONCESSÃO DE RETRIBUIÇÃO POR 

TITULAÇÃO 
 

Sendo certo que a Lei Complementar n. 173/2020, que 

estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, impôs 

inúmeras restrições aos direitos dos servidores públicos, a Assessoria Jurídica 

da ADUnB encaminha o presente esclarecimento com objetivo de reforçar que 

não há qualquer impedimento para a progressão/promoção funcional dos(as) 

docentes e/ou para a concessão da Retribuição por Titulação (RT), com 

fundamento nessa lei.  

Isso porque, logo após a publicação da referida lei 

complementar, o Ministério da Economia, em junho/2020, emitiu a Nota 

Técnica nº 20581/2020/ME para tratar sobre “questionamentos a respeito da 

aplicabilidade da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020” e 

uniformizar os procedimentos a serem adotados no âmbito dos órgãos públicos 

vinculados.  

Assim, afastando futuras discussões sobre a questão, a 

referida nota técnica adotou expresso posicionamento no sentido de que as 

progressões e promoções não devem ser vetadas, pois 

não se enquadram na vedação apresentada em tais dispositivos, uma 

vez que tratam-se de formas de desenvolvimento nas diversas 

carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir 

de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem 

além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo de 

avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos.  

Quanto à Retribuição por Titulação (RT), a mesma nota técnica 

entendeu que sua concessão igualmente não se encaixa nas vedações 

impostas pela Lei Complementar n. 173/2020, “visto que os critérios para sua 

concessão estão relacionados à comprovação de certificação ou titulação ou, 



 
 

  
 

 

ainda, ao cumprimento de requisitos técnicos-funcionais, acadêmicos e 

organizacionais”.  

Cumpre esclarecer ainda, que ambos entendimentos foram 

corroborados pelo Parecer nº 9357/2020/ME, subscrito pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, que adotou as seguintes conclusões: 

 
m) ademais, extrai-se da referida norma que a mesma também não 

proibiu expressamente a promoção e a progressão funcional, o que 

evidencia que o intuito do legislador foi o de não vedar a sua 

concessão. Isso porque, consoante destacado no PARECER Nº 27, 

de 2020, a ascensão funcional, em regra, não se dá por mero 

decurso de tempo, mas depende de abertura de vagas e de disputa 

por merecimento, de acordo com mecanismos de avaliação previstos 

em regulamento próprio. Em razão disto, conclui-se que o art. 8º, IX, 

da LC nº 173, de 2020, não se aplica às promoções e progressões 

funcionais; 

Assim, prevalecendo o entendimento inicialmente adotado pelo 

Ministério da Economia e ratificado pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, a concessão de progressões/promoções funcionais deve ser mantida 

normalmente no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, bem como as alterações 

na Retribuição por Titulação (RT), decorrentes da progressão/promoção 

funcional ou da obtenção de título acadêmico.  
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