
 

 

Nota Técnica n. 11/2020 

Consulente: ADUEMS – Associação dos Docentes da UEMS 

Assunto: Lei Complementar 173/2020 

 

 
LEI COMPLEMENTAR 173/2020. 
PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO. 

 

1 - RELATÓRIO 
 

Trata-se de uma consulta formulada pela Diretora Sindical da Unidade de Mundo 

Novo da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Seção 

Sindical do ANDES-SN, sobre as implicações legais trazidas pela Lei Complementar n. 

173/2020, publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2020, no que se refere 

ao direito dos servidores públicos, em especifico, no tocante a progressão e promoção do 

servidor público, bem como, sobre os adicionais por tempo de serviço (quinquênio). 

 
É o relatório, passamos a opinar. 

 
2 – FUNDAMENTAÇÃO 

A Lei Complementar n. 173/2020, sancionada no mês de maio de 2020, teve por 

objetivo a edição do programa federativo de enfrentamento ao COVID-19, estando atrelada 

à atual situação de pandemia vivenciada no Brasil. 

Dentre os pontos principais da norma em destaque, observa-se, a fixação de ajuda 

financeira realizada pela união aos demais entes federativos (estados e municípios), para que 

estes possam amenizar os problemas advindos da Pandemia em seus respectivos territórios. 

Outrossim, em contrapartida a ajuda financeira fornecida pela União, aos entes (estados e 

municípios) fora condicionada a implantação de limitações destinadas à inibição de gastos. 

Delimitado os objetivos centrais da norma, passamos a responder de forma objetiva 

os questionamentos formulados na consulta realizada pela Diretora Sindical. 
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3.1) COM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 AS PROGRESSÕES E 

PROMOÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SERÃO “CONGELADAS” ATÉ 

2021. 

Sobre o presente ponto, nota-se, em analise a Lei Complementar 103/2020, que 

esta não trouxe impedimentos/congelamentos no tocante as promoções ou progressões inerentes 

à carreira, justamente porque foram ressalvados os direitos funcionais dos servidores, 

estabelecidos em leis anteriores à calamidade pública. Logo, qualquer ato denegatório ao 

direito de progressão/promoção dos servidores caso ocorra com base a presente Lei 

Complementar, estará eivado de Ilegalidade. 

Reforçando esse entendimento, colaciona-se trecho extraído de Nota Técnica SEI nº 

20581/2020/ME, elaborada pelo Ministério da Economia, para esclarecer os pontos da Lei 

Complementar 103/2020 em especifico, sobre o ponto PROGRESSÕES E PROMOÇÕES, 

vejamos: 

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. 

Assim, em resposta ao questionamento formulado, destaca-se que a concessão de 

Progressões/Promoções advindas de imposição legal, anteriores à calamidade pública deverão 

ser implementadas, mesmo que implique no aumento de despesa para o ente federativo. 

3.2) COM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 OS PERÍODOS 

ATINENTES AOS QUINQUÊNIOS SERÃO AFETADOS   

Sobre o presente ponto, ressalta-se que com a edição da Lei Complementar 

173/2020, o legislador criou uma suspensão, para não contabilizar o tempo de serviço 

corresponde ao período de 28/05/2020 até 31/12/2021, como tempo aquisitivo para 

concessão de forma exclusiva aos triênios e quinquênios, mesmo que estejam assegurados em 

leis anteriores. 

Outrossim, impende destacar que o Ministério da Economia, consonante a este ponto, 

traz em seu parecer emitido na Nota Técnica SEI nº 20581/2020/ME, esclarecimento de que 

somente os servidores que tenham alcançado o período aquisitivo destes benefícios (triênios 
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e quinquênios) até dia 27 de maio de 2020 (data anterior à publicação da LC 173/2020), 

terão os efeitos financeiros implementados, porém aqueles que somariam o tempo necessário 

para aquisição após esse período, terão a contagem suspensa até 31 de dezembro de 2021, 

retornando somente em 1 de janeiro de 2022. 

Ressalta-se, que a vedação em questão trouxe prejuízos aos servidores efetivos dos 

entes federativos (estados e municípios), fato este que motivou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI – 6.447), realizada pelo Partido dos Trabalhadores, com fins de 

declarar inconstitucional a vedação imposta pela Lei Complementar 173/2020. 

Assim, é prudente que se aguarde a solução da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI – 6.447), pois o seu resultado abrange a todas as categorias 

prejudicadas pela atual legislação, tendo efeito vinculante sobre os entes da Administração 

Pública.  

4 - CONCLUSÃO     

Ante a tais esclarecimentos, conclui-se: 

A) QUE as progressões e promoções dos servidores públicos não foram 

suspensas/congeladas pela edição da Lei Complementar 173/2020; 

B) QUE a contagem de tempo para efeito de triênios/quinquênios encontra-se 

suspensa no período compreendido entre 27/05/2020 2020 até 31/12/2021, porém, tal 

suspensão poderá ser cancelada face a eventual decisão proferida nos autos da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI 6.447) em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, o que 

trará efeitos imediatos a todos os servidores públicos da União, Estados e Municípios.     

 
Destacamos que a presente Nota Técnica é mero ato opinativo, tendo por base 

interpretação das normas e processo judiciais, no tocante aos questionamentos propostos.  

À disposição para novos esclarecimentos.  

 

Dourados/MS, 28 de julho de 2020. 

 

Edgar A. G. Fernandes 

OAB/MS 19.237 

Romulo A. Carneiro 

OAB/MS 15.746 
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acrescentar na notícia:
Com relação a ADI:

Foi recebida pelo Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele ainda não apreciou o pedido de Liminar(cautelar).

O processo atualmente está com a Procuradoria Geral da República, para parecer sobre a ação direta de inscontitucionalidade.
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