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RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela parte autora em 
relação a julgado proferido pela Primeira Turma Recursal do Ceará, que negou 
provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença, por seus próprios 
fundamentos. 

 Argumenta que a hipótese de cabimento do presente Incidente de 
Uniformização Nacional é a existência de decisões de Turmas Recursais de 
diferentes regiões (TRF-5 e TRF-4) com interpretação díspar acerca do Art. 12 da 
Lei nº 12.772, mais especificamente no que se refere ao marco inicial dos efeitos 
da ascensão funcional dos docentes. 

VOTO 

A discussão cinge-se ao termo inicial dos efeitos da progressão 
funcional dos docentes da carreira do magistério federal, a saber: se deveriam 
retroagir ao momento de homologação do parecer favorável da Banca 
Examinadora, tendo o ato natureza constitutiva, ou se deveriam retroagir ao 
momento de efetivo cumprimento dos requisitos da progressão ou promoção, 
possuindo o ato natureza meramente declaratória. 

Eis o trecho da sentença, confirmada pela Turma de origem com base 
no permissivo do art.46 da Lei 9.099/95, que fundamenta a conclusão acerca da 
natureza constitutiva do ato de homologação: "Neste contexto, tenho que o ato de 
avaliação de desempenho, materializado pela Banca Examinadora, 
consubstanciado na atribuição de notas e pontos as atividades de ensino e 
produção intelectual desenvolvidas pelo autor (v. anexo 6), segundo os critérios 
estabelecidos pela Resolução nº 22/CEPE, não caracteriza ato meramente 



declaratório de direito preexistente, mas, sim, constitutivo do direito à progressão 
funcional, uma vez que este só se perfectibilizou após o autor ter sido considerado 
apto na referida avaliação, conforme exigência prevista na lei de regência, de tal 
sorte, que não prospera o argumento, segundo o qual, o autor, em 24.11.2014, já 
reunia as condições necessárias à progressão funcional, haja vista que ainda lhe 
faltava, na ocasião, o atendimento do segundo requisito previsto na lei de 
regência, qual seja, ter sido avaliado satisfatoriamente". 

Entendo que restou demonstrada a divergência entre o decidido pela 
Turma de origem e pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, razão pela qual 
passo à análise do mérito: 

Com razão a parte recorrente. O direito surge na data em que 
implementados os requisitos para a progressão e promoção, ainda que a 
homologação pela Banca Examinadora se dê posteriormente. Nessa perspectiva, a 
progressão e a promoção funcionais, bem como os respectivos efeitos financeiros, 
devem retroagir à data em que implementados os pressupostos para tanto. 

Reconhecer em sentido contrário feriria o princípio da razoabilidade 
e legalidade, porquanto tal exigência está dissociada dos requisitos constantes na 
Lei nº11.344/2006, repetidos na Lei nº12.772/12, que dispõe sobre a estruturação 
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, in verbis: 

Art. 12. O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior ocorrerá 
mediante progressão funcional e promoção. 

§ 1o Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor 
para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, 
e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na 
forma desta Lei. 

§ 2o A progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá com base nos 
critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará, cumulativamente: 

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício 
em cada nível; e 

II - aprovação em avaliação de desempenho. 

(...) 

No caso, a lide objetiva o reconhecimento do direito da parte autora 
aos efeitos financeiros retroativos da sua progressão, reconhecida 
administrativamente, da classe de Professor Adjunto III para IV da Universidade 
Federal do Ceará, a partir do cumprimento do requisito temporal (interstício 
mínimo de 24 meses), que se deu em 24/11/2014, e não da realização da avaliação 
de desempenho acadêmico. 

Assim, a progressão em questão, afora o cumprimento do interstício, 
efetiva-se a partir de avaliação acadêmica efetuada pela própria Universidade 



relativamente ao período anterior, não dependendo de outros fatores (além dos 
verificados no âmbito administrativo) para a declaração do direito à progressão. 

Nesse contexto, não é razoável que a Administração atribua à parte 
autora o ônus de efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da 
progressão funcional apenas a partir do requerimento. 

Preenchidos os requisitos, é devida a progressão funcional a partir 
daí, ainda que o reconhecimento tenha ocorrido em momento posterior. 

Outrossim, o marco inicial da progressão, tal como fixado pela 
UFCE, transgride o art. 5º, XXXVI da CF/88, porquanto ofende o direito adquirido 
da parte autora, verificado no momento em que preencheu todos os requisitos 
legais para a promoção ao passo em que a própria ré reconhece a aquisição do 
direito em data anterior, quando a parte autora efetivamente satisfez os requisitos 
para o direito. 

No mesmo sentido, o seguinte precedente do TRF da 4ª Região: 

(...) Por meio da Portaria nº 771, de 19/04/2010, a FURG concedeu ao autor 
'Progressão funcional por Avaliação de Desempenho Acadêmico, para a Classe 
de Professor Adjunto, Nível II - Doutorado - DE, a qual fez jus a partir de 
05/07/2006, com repercussão financeira a contar de 10/02/2010'. Como se 
observa, o reconhecimento do direito foi retroativo a 05/07/2006, mas a 
Administração, fundamentando sua postura em normas internas, sustenta que os 
efeitos financeiros são limitados a 10/02/2010. Embora se reconheça às 
universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial (art. 207 da CF/88, tal não pode vir a limitar direitos 
reconhecidos pela própria Administração. Neste sentido o entendimento do 
TRF/4ª Região: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA 
PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE UFRGS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. 
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 
2. Restou incontroverso nos autos o reconhecimento, pela própria Universidade, 
do direito da autora à progressão funcional por titulação, com efeitos a partir de 
27 de janeiro de 2000. 3. Tendo a UFRGS efetivado a progressão, com seus 
efeitos patrimoniais, somente a partir de março de 2001, faz jus a autora ao 
recebimento das diferenças remuneratórias devidas no período anterior. (...) (AC 
200371000213852, CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4 - 
TERCEIRA TURMA, 06/04/2005) Portanto, havendo direito à progressão a 
contar de 05/07/2006, deve a Universidade efetuar o pagamento das 
correspondentes diferenças remuneratórias também de forma retroativa, 
respeitada a prescrição quinquenal. (...) (TRF4, APELREEX 5003725-
43.2013.404.7101, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz, D.E. 13/03/2014) 

Trilhando o mesmo caminho, a TNU reconheceu o direito ao 
pagamento dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional de servidor 
desde a aquisição do direito (PEDILEF 05019994820094058500, Juiz Federal 
Rogério Moreira Alves, TNU, DOU 28/10/2011). 



E ainda: 

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG). 
PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DO 
MOMENTO EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
PARA A PROGRESSÃO. ENTENDIMENTO DESTA TNU. QUESTÃO DE 
ORDEM N.º 013. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. 1. Trata-se de 
Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência veiculado pela Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em face de acórdão exarado pela 
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao seu recurso, 
assentando o entendimento de que se mostra correta a sentença ao reconhecer o 
direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros decorrentes da 
progressão funcional desde o momento da aquisição do direito. O autor, 
professor universitário, ingressou com ação objetivando o pagamento das 
diferenças de vencimentos resultantes da progressão funcional, por avaliação de 
desempenho acadêmico, para o Nível II da Classe de Professor Associado. Como 
o reconhecimento do direito deu-se a contar de 01/05/2008, e os efeitos 
financeiros somente ocorreram, na esfera administrativa, a partir de 08/01/2009, 
a parte autora intenta, no presente feito, o recebimento dos valores atinentes ao 
período de 01/05/2008 a 08/01/0009. Tanto a sentença quanto o acórdão deram 
guarida à pretensão do demandante. Por isso a FURG veicula o presente pleito 
de uniformização. Sustenta, em síntese, que os efeitos financeiros devem se dar a 
partir do requerimento administrativo, e não do surgimento do direito. Aponta a 
Universidade, como paradigmas, julgados do C. STJ (AGRESP n.º 599.756 e 
RESP n.º 1.041.615). 2. O Min. Presidente desta TNU admitiu o pedido de 
uniformização. 3. Primeiramente, ressalto que o presente incidente foi 
apresentado em face de acórdão exarado pela Segunda Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 
Sul, em sessão da qual participei da votação. 4. Considerando o caráter 
acentuadamente objetivo dos incidentes de uniformização, não me encontro 
impedido para a análise deste incidente. E, mutatis mutandis, é o que decidiu o 
C. STJ por meio de sua Corte Especial, quando afirmou que o Ministro que 
participou do julgamento do recurso especial não estaria impedido de analisar 
os embargos de divergência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL. NULIDADE. IMPEDIMENTO DE MINISTRO QUE PARTICIPOU 
DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA JULGAR EMBARGOS 
DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS 
MODIFICATIVOS. I - Os embargos de divergência são julgados pela 
integralidade dos membros que compõem a c. Corte Especial, não se 
reconhecendo qualquer impedimento de Ministro que tenha atuado no 
julgamento do recurso especial. Precedente: EDcl no AgRg nos EREsp 
198.761/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 19/3/2001. II - A 
comparação entre acórdãos para o fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial 
(no caso específico: sobre a aplicação da multa do art. 557, § 2º, do CPC) 
pressupõe a existência de similitude fática entre os casos confrontados, assim 
como a demonstração da adoção de teses jurídicas distintas em cada qual, 



circunstância que não se verifica, porém, na espécie. Embargos de declaração 
parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem atribuição de efeitos 
modificativos. (EDcl no AgRg nos EREsp 1137553 / SP, Corte Especial, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, DJe 06/06/2011) (grifei) 5. A FURG reconheceu 
administrativamente o direito do autor à progressão funcional a partir de 
01/05/2008. Todavia, fundamentando sua postura em normas internas, a 
Universidade considera que os efeitos financeiros somente deram-se a contar de 
08/01/2009. Ora, sendo a progressão um direito subjetivo surgido anteriormente 
ao ato administrativo que o declarou, é devido o recebimento das diferenças 
desde o momento em que implementados os requisitos necessários para a 
progressão (TRF4, AC 5005949-34.2011.404.7000, Quarta Turma, Relatora p/ 
Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 30/04/2015): 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DA POLÍCIA 
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. 
MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS CINCO ANOS ININTERRUPTOS DE 
EXERCÍCIO NA CLASSE. - No momento em que o servidor completou os cinco 
anos de exercício na classe com avaliação de desempenho satisfatório, 
implementou as condições exigidas para a progressão funcional, assegurado o 
direito à progressão funcional, com efeitos financeiros operados neste marco 
temporal e não em marco temporal futuro, conforme o artigo 7º do Decreto 
7.014, de 23-1-2009, que revogou o Decreto 2.565/98. - Reformada a sentença e 
julgado procedente o pedido inicial, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. 
Conforme o entendimento desta Turma, a respectiva verba honorária deve ser 
arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, acrescida do ressarcimento das 
custas processuais, se eventualmente dispendidas. (TRF4, AC 5002015-
10.2012.404.7008, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo 
Aurvalle, juntado aos autos em 14/04/2015) (grifei) Neste sentido já votei em 
sessão da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região: INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AGENTE 
DA POLÍCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS. ENTENDIMENTO DA C. TRU DA 4ª REGIÃO E DA C. TNU. 1. 
Conquanto o E. TRF da 4ª Região já tenha decidido pela competência do juízo 
comum (5013362-78.2013.404.0000, Segunda Seção, Relator p/ Acórdão Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 13/08/2013), a C. TRU da 4ª Região e a 
C. TNU tem jurisprudência firmada no sentido de que os efeitos financeiros da 
progressão funcional na carreira policial federal devem retroagir ao momento 
em que tiverem sido completados os cincos anos ininterruptos de efetivo 
exercício, reconhecendo, portanto, a competência dos juizados especiais federais 
para o processo e julgamento de ações que enfrentem tal temática (5063028-
25.2012.404.7100, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ 
Acórdão André de Souza Fischer, D.E. 07/08/2013; e PEDILEF 
200971520054862, Rela. Juíza Federal MARISA CLÁUDIA GONÇALVES 
CUCIO, DOU 15/03/2013). 2. Quando o acórdão indicado como paradigma já 
foi vencido na Turma de origem, não serve para demonstração da divergência 
(Questão de Ordem n.º 012 da C. TNU). 3. Não é de ser conhecido o incidente de 
uniformização quando o acórdão recorrido está em consonância com o apontado 
como paradigma, formado em juízo de retratação (5000466-22.2013.404.7107, 
Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Osório 
Ávila Neto, D.E. 29/01/2014; 5005281-42.2011.404.7201, Turma Regional de 
Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Marcelo Malucelli, D.E. 
29/05/2013; e 5002862-85.2012.404.7016, Turma Regional de Uniformização da 



4ª Região, Relatora p/ Acórdão Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, D.E. 
28/02/2013). 4. Incidente de Uniformização não conhecido. ( 5011512-
96.2013.404.7110, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ 
Acórdão Daniel Machado da Rocha, juntado aos autos em 14/04/2014) (grifei) 
Da mesma forma vem entendendo esta Turma Nacional de Uniformização, 
conferindo aos agentes da Polícia Federal o direito à retroação dos efeitos 
financeiros da progressão funcional ao momento em que implementados os 
requisitos para tanto: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL 
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARREIRA DA POLÍCIA FEDERAL. EFEITOS 
FINANCEIROS DESDE O IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. TURMA RECURSAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA 
UNIÃO / IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTE DA TNU. 
REPRESENTATIVO. PEDILEF 05019994820094058500. INCIDENTE 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação proposta em face da União Federal 
objetivando o reconhecimento ao direito de perceber diferenças remuneratórias 
decorrentes de progressão funcional desde o implemento das condições legais. 
2. Sentença de procedência condenando a União a pagar ao autor as diferenças 
remuneratórias dos cargos de Escrivão de Polícia Federal de 2ª Classe e 
Escrivão de Polícia Federal de 1ª Classe entre 07/01/2005 e 28/02/2005. Segue 
transcrição de um trecho da sentença: "Analisando os documentos anexados ao 
feito, observo que o autor completou o tempo de cinco anos de efetivo exercício 
na Polícia Federal e com desempenho satisfatório nas avaliações em 07/01/2005 
(vide documentos OUT5 e OUT15 do evento n. 01). Entretanto, os efeitos 
financeiros ocorreram somente a partir de março de 2005 (documento CHEQ20 
do evento n. 01), causando prejuízo a ele. Assim, tem direito às diferenças 
remuneratórias desde o implemento das condições mencionadas até o efetivo 
início do pagamento na via administrativa". 3. Sentença reformada pela Turma 
Recursal do Rio Grande do Sul, provendo o recurso da Ré. Em síntese, concluiu 
a Turma Julgadora que a União, em seu Poder Discricionário, pode estabelecer 
regras para a implementação daprogressão funcional. 4. Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte autora, com fundamento 
no artigo 14 da Lei 10.259/2001. 5. Recurso conhecido e provido. 6. No cotejo 
analítico entre o acórdão vergastado e o paradigma, qual seja, acórdão da 
Turma Recursal da Bahia, vislumbro similitude fático-jurídica. 7. Os requisitos 
para a promoção na carreira da polícia federal, exigidos na época da 
implementação das condições são: avaliação de desempenho satisfatória e cinco 
anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado 
(Decreto 2.565/1998). 8. Os efeitos financeiros da progressão funcional na 
carreira da Polícia Federal devem retroagir ao momento em que os requisitos 
legais foram implementados, quais sejam, efetivo exercício no cargo pelo período 
de 05 anos ininterruptos e avaliação desempenho satisfatória. (Precedente da 
Turma Nacional de Uniformização. Representativo n.º 184 - PEDILEF 
05019994820094058500). 9. Pedido de Uniformização Jurisprudencial 
conhecido e provido para anular o acórdão restabelecer a sentença de 1ª 
instância. 10. Condenação da União Federal em honorários advocatícios fixados 
em 10 % (dez) por cento do valor das parcelas devidas desde a data 
implementação, descontadas os valores já pagos administrativamente. 
(PEDILEF 200971520054862, Rela. Juíza Federal MARISA CLÁUDIA 
GONÇALVES CUCIO, DOU 15/03/2013) (grifei) PROGRESSÃO FUNCIONAL. 
CARREIRA POLICIAL FEDERAL. REQUISITOS FIXADOS POR DECRETO. 



EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM QUE COMPLETADO 
O QÜINQÜÊNIO DE EXERCÍCIO DO CARGO. PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A lei não estipulou os requisitos 
para a progressão funcional, delegando expressamente ao Poder Executivo 
plena competência para regulamentar a matéria. O Decreto nº 2.565/98 não 
ofende o princípio da legalidade, porque não contraria em nenhum ponto a lei 
regulamentada nem regulamentou matéria sob reserva legal. 2. O regulamento 
não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições da progressão 
funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias constitucionais, 
hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº 2.565/98, ao impor uma 
data única para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, afronta o 
princípio da isonomia, desde que confere tratamento único a indivíduos que se 
encontram em situações diferentes. A eficácia da progressão funcional deve ser 
observada segundo a situação individual de cada servidor. 3. Uniformizado o 
entendimento de que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira 
Policial Federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados 
os cinco anos ininterruptos de efetivo exercício. 4. Pedido de uniformização 
improvido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às 
Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, 
mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida. (PEDILEF 
05019994820094058500, Rel. Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 
28/10/2011) (grifei) Por sua vez, o STF vem decidindo que a questão relativa aos 
efeitos financeiros da progressão funcional tem status infraconstitucional: 
DIREITO DO TRABALHO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. 
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 8.878/94. DEBATE DE ÂMBITO 
INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO 
VIABILIZA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO 
PUBLICADO EM 19.11.2010. O Tribunal a quo se limitou ao exame da matéria 
à luz de normas infraconstitucionais. A jurisprudência desta Corte é firme no 
sentido de que eventual ofensa reflexa a norma constitucional não viabiliza o 
trânsito do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se 
mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, 
mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo 
regimental conhecido e não provido. (ARE 648363 AgR / DF, Primeira Turma, 
Rela. Mina. ROSA WEBER, DJe-185, DIVULG 23/09/2014, PUBLIC 
24/09/2014) (grifei) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. 
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 8.878/94. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido 
decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da 
legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.878/1994). Dessa forma, 
o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da 
interpretação dada àquela norma pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se 
ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II – 
Agravo regimental improvido. (ARE 656411 AgR / DF, Segunda Turma, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-232, DIVULG 06/12/2011, PUBLIC 
07/12/2011) (grifei) E, por fim, ao contrário do que afirma a FURG, o Superior 
Tribunal de Justiça não possui posição pacífica acerca do pagamento dos 
atrasados decorrentes de progressão funcional. Entretanto, a Terceira Seção tem 
reconhecido o direito do servidor às diferenças relativas à situação 
configuradora de desvio funcional, com base nos padrões que, por força de 



progressão funcional, gradativamente se enquadraria: RECURSOS ESPECIAIS 
REPETITIVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. 
INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO 
DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6º E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356∕STF. ALEGADA OFENSA 

AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS 
VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O 
SERVIDOR SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B. 
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Nos termos do artigo 219, 
caput e § 1º, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, 
exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida 
em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo 
prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de 
extinção do processo. Precedentes. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão 
federal suscitada nas razões do recurso especial. 3. Os artigos 458, II, e 535 do 
Código de Processo Civil não restam malferidos quando o acórdão recorrido 
utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer 
em omissão, contradição ou obscuridade. 4. Nos casos de desvio de função, 
conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da 
carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício 
desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força 
de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse 
servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio 
constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. 5. Recurso 
especial de Leonilda Silva de Sousa provido e recurso especial do Estado do 
Amapá conhecido em parte e improvido." (REsp 1.091.539 AP, 3.ª Seção, Rel.ª 
Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 30∕03∕2009; sem grifos no 

original) (grifei) Então, se o STJ entende que devam ser pagos os atrasados desde 
o momento em que se configurou uma progressão funcional fática numa situação 
de desvio de função, com mais razão parece adequado reconhecer o direito a 
diferenças resultantes de uma progressão funcional verdadeira, desde o 
momento em que efetivamente se perfectibilizasse. Portanto, entendo que o pleito 
de uniformização veiculado pela Universidade ré não deve ser conhecido, uma 
vez que vai de encontro à orientação jurisprudencial desta TNU (Questão de 
Ordem n.º 013). Ademais, os paradigmas invocados pela FURG não se prestam 
para o conhecimento do incidente (Questão de Ordem n.º 022 desta TNU), 
porquanto não tratam especificamente acerca do termo inicial do pagamento de 
diferenças em razão de progressão funcional: versam, isso sim, sobre a revisão 
de proventos de servidor, o que não é exatamente o objeto deste processo. 5. Em 
face do exposto, o incidente nacional de uniformização de jurisprudência 
veiculado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) não deve 
ser conhecido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as 
acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência 
dos Juizados Especiais Federais NÃO CONHECER DO INCIDENTE 
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pela 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), nos termos do voto-
ementa do Relator. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO 



DE LEI FEDERAL 50036778420134047101, JUIZ FEDERAL DANIEL 
MACHADO DA ROCHA, DOU 03/07/2015 PÁGINAS 116/223). 

Ante o exposto voto por conhecer e prover o Incidente de 
Uniformização para firmar a tese de que, no caso da carreira de magistério federal, 
a progressão e a promoção funcionais, baseadas no artigo 12 da Lei 12.772/12, 
bem como os respectivos efeitos financeiros, devem retroagir à data em que 
implementados os pressupostos para tanto. Devolução dos autos à origem para 
adequação do julgado à tese ora fixada, nos termos da QO 20/TNU. 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 
JUÍZA FEDERAL 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0505603-09.2016.4.05.8100/CE 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE 
RESENDE 

REQUERENTE: ALCIDES FERNANDO GUSSI 
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ 
REQUERIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFCE 
 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE 
AUTORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO 
FEDERAL. EFEITOS FINANCEIROS. ATO 
DECLARATÓRIO. RETROAÇÃO À EFETIVA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. INCIDENTE 
CONHECIDO E PROVIDO COM APROVAÇÃO DA TESE DE 
QUE "NO CASO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO 
FEDERAL, A PROGRESSÃO E A PROMOÇÃO 
FUNCIONAIS, BASEADAS NO ARTIGO 12 DA LEI 
12.772/12, BEM COMO OS RESPECTIVOS EFEITOS 
FINANCEIROS, DEVEM RETROAGIR À DATA EM QUE 
IMPLEMENTADOS OS PRESSUPOSTOS PARA TANTO. 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 
ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE ORA FIXADA, NOS 
TERMOS DA QO 20/TNU.  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade 
conhecer e prover o Incidente de Uniformização, nos termos do voto da Juíza 
Relatora. 

Brasília, 26 de outubro de 2018. 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 
JUÍZA FEDERAL 

 


