
 

NOTA TÉCNICA nº 02/2020-FENAPRF 
 

A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, teve por objetivo principal               
estabelecer o “Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2         
(Covid-19)”, através do qual a União realizará a entrega de recursos aos Estados,             
Distrito Federal e Municípios, além de suspender o pagamento de dívidas dos entes             
federados com a União. 

 
Dentre os dispositivos aprovados, o art. 8º impôs aos entes federados algumas            

restrições aplicáveis aos servidores públicos, envolvendo vedações relacionadas a         
aumentos salariais, reestruturação de carreira, criação de cargos, admissão de pessoal,           
criação ou majoração de auxílios, entre outros. 

 
Dentre as vedações estabelecidas no referido artigo, destacamos o inciso IX,           

que assim dispõe: 
 

“Art. 8° (...) 
(...) 
VIII - 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;”  

 
Vale frisar que a carreira de Policial Rodoviário Federal não possui mais as             

referidas parcelas remuneratórias (anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio),       
sendo que a discussão é se as promoções e progressões na carreira seriam atingidas              
por esse dispositivo. 

 
Do Processo Legislativo 

 
Durante a tramitação dos projetos que culminaram com a promulgação da Lei            

Complementar (PLPs 149/19 e 39/2020), o texto original sofreu algumas alterações,           
dentre as quais destacamos a redação do inciso IX do art. 8º.  

 
No relatório inicial apresentado pelo Senador Davi Alcolumbre, durante a          

primeira votação no Senado Federal, foi dada a seguinte redação para o referido             
inciso: 

 

 



 

“Art. 8° (...) 
(...) 
IX – contar esse tempo como de período aquisitivo necessário para a            
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio,      
promoções, progressões, incorporações, permanências e demais      
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em         
decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;” (grifo         
nosso) 

 
Porém, após amplas discussões, o relator realizou alteração do dispositivo, com           

a seguinte justificação, conforme inserido em seu relatório através de          
complementação de voto na sessão deliberativa remota de 02/05/2020, disponível em           
“https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8103936&ts=159259628967
0&disposition=inline”: 

 
“Também preservamos as progressões e promoções para os        
ocupantes de cargos estruturados em carreiras. É o caso, por          
exemplo, dos militares federais e dos Estados. A ascensão funcional          
não se dá por mero decurso de tempo, mas depende de abertura de             
vagas e disputa por merecimento. Não faria sentido estancar essa          
movimentação, pois deixaria cargos vagos e dificultaria o        
gerenciamento dos batalhões durante e logo após o estado de          
calamidade. Nesse sentido, contemplamos, ao menos em parte, as         
emendas dos Senadores Izalci Lucas (nº 35), Major Olímpio (nº 38),           
Arolde de Oliveira (nº 83), Styvenson (nº 152) e Eduardo Gomes (nº            
163).” (grifo nosso) 

 
Com isso, a redação final do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar retirou do                

texto as restrições relacionadas à progressão e promoção de servidores, limitando a            
aplicação do dispositivo “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”. 

 
 

Das Promoções e Progressões na PRF 
 
 
Considerando os critérios e procedimentos de progressões e promoções na          

carreira PRF, estabelecidos pelo Decreto 8.282, de 3 de julho de 2014, observa-se             
claramente que o crescimento na carreira depende não apenas da “aquisição de            
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determinado tempo de serviço”, mas também do cumprimento de outros requisitos,           
como avaliação de desempenho satisfatória e participação em cursos e eventos de            
capacitação, conforme determina o seu art. 4º: 

 

“Art. 4º O desenvolvimento do servidor na carreira de Policial          
Rodoviário Federal observará os seguintes requisitos: 

I - para fins de progressão: 

a) cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício em           
cada padrão; e 

b) resultado satisfatório na avaliação de desempenho no interstício         
considerado para a progressão, nos termos deste Decreto e         
conforme disposto no ato de que trata o art. 3º ; e 

II - para fins de promoção: 

a) cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício no           
último padrão de cada classe; 

b) resultado satisfatório na avaliação de desempenho no interstício         
considerado para a promoção, nos termos deste Decreto e conforme          
disposto no ato de que trata o art. 3º ; e 

c) participação em eventos de capacitação, observada a carga         
horária mínima estabelecida no Anexo. 

§ 1º O servidor deverá concluir eventos de capacitação voltados          
especificamente para a promoção para a Classe Especial e que          
abordem conteúdos estritamente relacionados às atividades do       
órgão, conforme previsto no plano de capacitação do Departamento         
de Polícia Rodoviária Federal. 

§ 2º No caso de promoção para a Segunda Classe, o servidor deverá,             
além de observar as regras do inciso II do caput,ter seu estágio            
probatório homologado pelo Departamento de Polícia Rodoviária       
Federal. 

§ 3º Entende-se como resultado satisfatório o alcance de setenta por           
cento das metas estipuladas em ato do dirigente máximo do órgão,           
no caso de progressão, e de oitenta por cento das metas, no caso de              
promoção.” 

 

 



 

Corroborando o entendimento acima colocado, recentemente a Coordenação        
de Gestão de Cargos e Carreiras, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e             
Governo Digital, emitiu a Nota Técnica SEI nº 20581/2020/ME, em que se manifesta no              
mesmo sentido, in verbis: 

 
“Ao analisar conjuntamente o disposto no inciso I e no inciso IX do art.              
8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, entende-se que as           
progressões e promoções, por exemplo, 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. Conclui-se,        
portanto, que para essa situação, tal vedação não se aplica.” (grifo           
nosso) 

 
Ressaltamos que a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo          

Digital é responsável pelas políticas de gestão de pessoas no âmbito dos servidores do              
Poder Executivo Federal. 

 
 

Conclusão 
 
 
Dessa forma, ao analisar as discussões no Congresso Nacional relacionadas ao           

inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, bem como o                   
próprio conteúdo do texto, fica claro que as promoções e progressões na carreira de              
Policial Rodoviário Federal não são alcançadas pela referida restrição. Assim, as           
avaliações de desempenho e respectivos atos de progressão e promoção dos Policiais            
Rodoviários Federais devem continuar sendo realizados normalmente, nos termos do          
que determina o Decreto nº 8.282, de 3 de julho de 2020. 

 
 

Brasília, 23 de junho de 2020. 
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