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LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 E AS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES 
FUNCIONAIS  

 

1 – BREVE SÍNTESE 

A Lei Complementar n. 173/2020 estabeleceu o Programa Federativo 

de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, para destinar recursos 

financeiros aos Estados e Municípios no combate à COVID-19.  

Como se sabe, além do congelamento salarial, a nova norma trouxe 

consigo diversas previsões que afetam sobremaneira os direitos dos servidores 

públicos.  

Nesse contexto, a presente nota aborda, especificamente, o direito às 

promoções e progressões funcionais em face do inciso IX do artigo 8º, que 

dispôs:  

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da 
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, 
de: 
(...) 
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário 
exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, 
licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a 
despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado 
tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo 
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.  

 

2 – NÃO AFETAÇÃO DAS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES 
FUNCIONAIS  

Trata-se de um dos pontos cruciais, tendo em vista que a redação do 

dispositivo ao vedar a contagem do tempo compreendido entre 28/05/2020 

(data de início da vigência da lei) e 31/12/2021, como tempo de período 

aquisitivo necessário para “demais mecanismos equivalentes que aumentem a 

despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de 

serviço”, poderia abrir margem para que a concessão de promoções e 

progressões funcionais pudesse ser vetada nesse período.  

Por outro lado, a parte final do mesmo dispositivo assegurou que a 

vedação não se aplica para a contagem do tempo de efetivo exercício, 

aposentadoria, e quaisquer outros fins. Assim, a nosso ver, em face da 
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preservação do tempo de efetivo exercício, justa a interpretação da lei no 

sentido de preservar, integralmente, a concessão de promoções e progressões 

funcionais.  

O ponto poderia se tornar objeto de controvérsia na esfera 

administrativa, tendo em vista a ausência de referência expressa às promoções 

e progressões funcionais. 

Contudo, afastando futuras discussões sobre a questão, em 

06/06/2020, o Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas da 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (DESEN/SGP) do Ministério 

da Economia elaborou a Nota Técnica SEI nº 20581/2020, para orientar e 

uniformizar os procedimentos a serem adotados no âmbito dos órgãos públicos 

vinculados.  

A referida nota técnica adota posição explícita no sentido de que as 

promoções e progressões funcionais não devem ser vetadas, pois  

“não se enquadram na vedação apresentada, 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.” 

 

Assim, o entendimento adotado pelo Ministério da Economia no 

presente momento, corrobora a melhor interpretação da Lei Complementar n. 

173/2020, no sentido de que a concessão de promoções e progressões 

funcionais deve ser mantida normalmente no período compreendido entre 

28/05/2020 e 31/12/2021, sem qualquer prejuízo para os efeitos funcionais e 

financeiros.   
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