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Lei Complementar n° 191/2022 não interfere em progressões e promoções de 

docentes federais. 

 

 

 

 

Vimos pelo presente, prestar esclarecimentos sobre o teor da Lei 

Complementar nº 191/2022, publicada no dia 09/03/2022, que altera a Lei 

Complementar nº 173/2020, ao dispor que as restrições de contagem de tempo, 

até 31 de dezembro de 2021, como período aquisitivo para a concessão de 

anuênios, quinquênios, licença-prêmio e outros institutos que venha a ocasionar 

o aumento da despesa com pessoal em decorrência da aquisição de 

determinado tempo de serviço não afetam os servidores da saúde e da 

segurança pública.      

 

Primeiramente, informamos que a referida Lei Complementar 

publicada neste mês de março, não interfere em progressões e promoções de 

docentes federais, uma vez que a Lei Complementar n. 173/2020, excepcionou 

que tais direitos não poderiam ser impedidos por serem previstos em leis 

anteriores à declaração de calamidade pública decorrente da pandemia da 

Covid-19, não intervindo na concessão de direitos como a progressão funcional, 

a promoção, a retribuição por titulação, ao incentivo à qualificação, o que não 

foi modificado com a promulgação da LC 191/2022. 

 

Entretanto, a LC 191/2002, criou proibições expressas, vedando, 

especificamente, a contagem de tempo para concessão de adicionais de tempo 

de serviço e licença prêmio, o que não irá afetar os servidores públicos federais, 

já que tais benefícios foram revogados do Estatuto dos Servidores Civis da 

União na década de 90, porém irá afetar inúmeros servidores estaduais e 

municipais.  
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Assim, não há qualquer ressalva expressa que determine a 

proibição de análise de desempenho dos servidores ou de efetivação de seu 

encaminhamento na carreira, e que questões envolvendo progressões e 

promoções, não estão previstas no texto da lei, não havendo nenhuma vedação 

a sua ocorrência, pois que não se enquadram nas vedações da LC 173/2020, por 

serem mecanismos de desenvolvimento das carreiras amparados em leis 

anteriores a pandemia e concedidos de acordo com critérios de desempenho.  

 

Desta feita, informamos que os docentes devem continuar 

solicitando as progressões e promoções funcionais devidas, e qualquer tentativa 

administrativa de vedar tais direitos estará à margem do texto legal, não 

podendo ocorrer qualquer restrição sob o fundamento da aplicação da Lei 

Complementar n. 191/2022, caso isso aconteça a questão deverá ser enfrentada 

no Poder Judiciário. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.  

 

Campo Grande, MS, 15 de março de 2022. 

 

 

Ana Silvia Pessoa Salgado Moura          Adriana Catelan Skowronski 

OAB/MS 7317                                         OAB/MS 10227 

 

 

 


