MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

RECURSO Nº 1803
RECORRENTE: DAYANE CAPRA KLOECKNER
PARECER PGFN/CP RECURSO Nº

/2014

PROMOÇÃO.
1ª
CATEGORIA
PARA A
2º
CATEGORIA. PARTICIPAÇÃO CONCURSO DE
PROMOÇÃO
2014.1.
COMPROVAÇÃO
DO
ENCARGO DE SUBSTITUTA DO PROCURADORSECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM FOZ DO
IGUAÇU/PR. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso interposto por DAYANE CAPRA KLOECKNER contra o
resultado provisório do concurso de promoção da carreira de Procurador da
Fazenda Nacional, constante do Edital nº 29, de 28/08/2014, publicado no Suplemento B
do Boletim de Serviço nº 35 da Advocacia-Geral da União – AGU em 01 de setembro de
2014.
2.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz que merece reforma o
despacho decisório proferido por esta comissão de promoção que julgou pelo
improvimento da solicitação n° 21667, sob o fundamento de que não restara
comprovado o tempo no encargo de Substituta do Procurador-Seccional da
Fazenda Nacional em Foz do Iguaçu/PR. Aduz ainda que comprova com a
declaração do setor de recurso humanos que exerceu o cargo de ProcuradoraSeccional Substituta, pelo qual foi designada conforme Portaria nº 935 de 09 de
agosto de 2010.

3.

É o relatório. Passa-se a opinar.

4.
A recorrente juntou ao presente recurso declaração emitida pelo setor
de recursos humanos, no intuito de comprovar o tempo de permanência na
substituição, o que possibilita a aferição do tempo necessário à pontuação a que
alude o § 1º do art. 16 da Resolução CSAGU nº 11, de 30 de dezembro de 2008.
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5.
Com efeito, diante da suficiência da documentação acostada pela
recorrente e das suas razões recursais, vislumbra-se que há comprovação hábil de
que faz jus ao provimento deste recurso.
6.
Com efeito, cabe alteração da decisão outrora proferida, opinando esta
Comissão de Promoção pelo PROVIMENTO do presente recurso (n° 1803), e, por
conseguinte, da solicitação n° 21667.

7.

À apreciação do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.
Brasília (DF), 15 de outubro de 2014.
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