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Assunto: Subsídios para defesa da União - Procuradoria da União no Estado da Bahia
Processo SEI: 00745.000576/2018-09 (NUP: 00432.003158/2018-99)

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se do Memorando nº 00002/2019/DSPM/PUBA/PGU/AGU, de 17 de janeiro de 2019 (7813211), por meio
do qual a Procuradoria da União no Estado da Bahia requer subsídios para defesa da União nos autos da Ação Civil Pública nº
1002819-86.2018.4.01.3300, em curso na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, movida pelo Sindicato Nacional dos
Servidores das Agências Nacionais de Regulação (SINAGÊNCIAS).
2.
O processo versa sobre progressão funcional e promoção dos servidores do quadro efetivo das Agências
Reguladoras.
3.
Prestadas as informações sobre o assunto, sugere-se o encaminhamento da presente Nota Informativa à
Consultoria Jurídica desta Pasta, conforme solicitado na Cota nº 00190/2019/DT/CGJCJ/CONJUR-MP/CGU/AGU (7835110),
até o dia a 28/01/2019.
INFORMAÇÃO
4.
A solicitação em questão, oriunda da Procuradoria da União no Estado da Bahia, visa instruir e subsidiar a defesa
da União na ação judicial em epígrafe, movida pelo Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação
(SINAGÊNCIAS), que pleiteia o reconhecimento, para fins de progressão funcional e promoção, a experiência profissional e os
cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado obtidos antes do ingresso dos servidores nas Agências Reguladoras.
5.
Por meio do Memorando nº 00002/2019/DSPM/PUBA/PGU/AGU, a Procuradoria da União no Estado da Bahia
solicitou nova manifestação da União acerca de petição protocolada pela parte autora, que alega que a Administração teria
reconhecido a pretensão exposta na peça inaugural, ao retificar o entendimento objeto do Parecer nº
076/2017/DECOR/CGU/AGU.
6.
O Parecer nº 76/2017/DECOR/CGU/AGU havia sido proferido com vistas a uniformizar a divergência de
entendimento entre a Procuradoria-Geral Federal e este órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC) acerca da possibilidade ou não de que as atividades profissionais prévias ao ingresso dos servidores públicos efetivos
dos quadros das Agências Reguladoras fossem consideradas como tempo de experiência no campo específico de atuação de
cada carreira, para fins de progressão e promoção. Por meio daquele Parecer, a Consultoria-Geral da União apresentou
entendimento no sentido de não haver possibilidade do cômputo de experiência profissional e de qualquer titulação acadêmica,
obtidas anteriormente ao ingresso do servidor nos quadros das Agências Reguladoras, para efeito de progressão funcional e
promoção.
7.
Ocorre que, em razão de recente pedido de reexame do entendimento da AGU a respeito da matéria, o ConsultorGeral da União Substituto, por meio do Despacho nº 00839/2018/GAB/CGU/AGU (7855310), aprovado pelo Despacho nº
00840/2018/GAB/CGU/AGU (7855314), bem como pelo despacho da Advogada-Geral da União (7855324), opinou pela
suplantação do Parecer nº 76/2017/DECOR/CGU/AGU "a fim de que se possibilite o cômputo de período anterior ao ingresso
no cargo efetivo de exercício de atividades finalísticas como sendo de efetiva experiência, bem como de capacitação, no campo
específico de atuação das respectivas carreiras, para fins de promoção e progressão nas carreiras de servidores efetivos das
Agências Reguladoras, em consonância com o PARECER n. 00045/2016/DEPCONSU/PGF/AGU, vedada a sua consideração
se já utilizada quando de seu ingresso no cargo efetivo."
8.
Isto posto, com os esclarecimentos prestados acima, sugere-se a disponibilização dos autos à Consultoria Jurídica
desta Pasta, conforme solicitado.
À consideração superior.
CLÁUDIA BARBOSA SANTOS FERREIRA DE SOUZA
Analista em Ciência e Tecnologia

CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA
Coordenadora substituta

De acordo. À consideração da Diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/217698806
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JANE CARLA LOPES MENDONÇA
Coordenadora-Geral

De acordo. Encaminhe-se o presente processo ao Secretário de Gestão de Pessoas.
FLAVIA NASSER GOULART
Diretora

Aprovo. Encaminhe-se à CONJUR/MP.
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
assinatura eletrônica do dirigente
Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA NASSER GOULART, Diretor, em 24/01/2019, às 14:45.

Documento assinado eletronicamente por JANE CARLA LOPES MENDONCA, Coordenadora-Geral, em 24/01/2019, às
17:07.

Documento assinado eletronicamente por CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA, Coordenadora Substituta, em
24/01/2019, às 17:09.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA BARBOSA SANTOS FERREIRA, Analista em Ciência e
Tecnologia, em 24/01/2019, às 17:22.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER LENHART, Secretário de Gestão de Pessoas, em 25/01/2019, às
19:34.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código
verificador 7845143 e o código CRC 59067486.
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