
 
 

 

   

 

 

 
TLMB 

Brasília, 20 de setembro de 2018. 

 

DÚVIDAS FREQUENTES – PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

A fim de sanar as dúvidas remanescentes de consultas anteriores, o escritório 

Torreão Braz Advogados elencou as principais questões levantadas pelos filiados à 

ASIBAMA-DF acerca dos acertos financeiros referentes à revisão da progressão funcional 

e promoção na Carreira de Especialista em Meio Ambiente. 

 

1. Como saber se tenho direito ao retroativo da progressão/promoção? 

Têm direito ao pagamento dos valores retroativos da progressão/promoção 

todos os servidores que ingressaram na Carreira de Especialista em Meio Ambiente até 18 

de março de 2016, data de publicação da Portaria n. 330, da Diretoria de Planejamento, 

Administração e Logística do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. 

A referida portaria determinou a revisão e a correção da progressão funcional 

dos servidores ativos constantes em seu anexo (para os quais foi determinada a 

instauração de processos administrativos individuais tendentes à apuração dos valores 

retroativos, devidos a título de progressão funcional/promoção).  

2. Quais as regras de progressão funcional e de promoção dispostas na Lei n. 

10.410/2002 e na Portaria SEGEP/SOF n. 330/2016 que causaram a controvérsia 

jurídica? 

A Lei n. 10.410/2002, que criou os cargos que compõem a carreira de 

Especialista em Meio Ambiente, dispunha, em seus arts. 24 e 25, que a progressão e a 

promoção se dariam após 1 (um) ano de exercício prestado à autarquia federal. Sendo 

assim, a cada ano de exercício de suas funções, os servidores automaticamente deveriam 



 
 

 

 

 

 
 

2/8 

passar para a posição funcional imediatamente superior e, simultaneamente, ter seus 

vencimentos pagos de acordo com a nova posição. 

Contudo, a causa dos atrasos na implementação da progressão funcional e da 

promoção dos servidores ocorreu, pois o IBAMA passou a adotar o entendimento de que 

a progressão/promoção não seria feita pelo aniversário de exercício de cada servidor, 

mas sim em 1º de janeiro de cada ano. Por conseguinte, as progressões/promoções 

subsequentes ao primeiro ano de exercício eram sempre implementadas com atraso.  

Com a edição do Decreto n. 8.158, em 18 de dezembro de 2013, reconheceu-

se que cada interstício deveria ser contabilizado da data de entrada do servidor no cargo 

e não como interpretado até então, em uma data fixa. Porém, o equívoco dos 

procedimentos adotados pelo IBAMA só foi sanado com a Portaria n. 330/2016, que 

determinou o acerto dos valores retroativos. 

3. Qual a situação das ações coletivas da ASIBAMA/DF que tratam sobre a 

correção da progressão funcional/promoção dos servidores? Quando elas serão 

finalizadas? 

A ASIBAMA/DF possui 2 (duas) ações coletivas em curso para questionar o 

equívoco na progressão/promoção dos servidores, quais sejam, as Ações Coletivas n. 

24398-21.2006.4.01.3400 (1ª ação) e n. 16997-53.2015.4.01.3400 (2ª ação). 

Atualmente, a 1ª ação, ajuizada em 2006, aguarda publicação do acórdão que 

deu provimento à apelação interposta pela ASIBAMA-DF e condenou o IBAMA ao 

pagamento das quantias atrasadas. Ou seja, possui julgamento de mérito favorável aos 

servidores.   

Vale ressaltar que apenas com a publicação do referido acórdão é que será 

possível conhecer os exatos termos do pronunciamento judicial, bem como ponderar os 

impactos deste sobre o direito aos valores atrasados. 

Já a 2ª ação, ajuizada em 2015, aguarda análise da apelação interposta pela 

ASIBAMA contra a sentença proferida pelo juízo da 17ª Vara Federal, que indeferiu a 

petição inicial sem adentrar no mérito da demanda em razão de aspectos processuais. 
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Em ambos os casos, não é possível mensurar o tempo de tramitação restante 

das ações judiciais, tampouco as chances de êxito final. Vale lembrar que o 

processamento (instrução do processo) e julgamento dos processos dependem da rotina 

de trabalho do Poder Judiciário e do entendimento de cada magistrado sobre a questão. 

4. Como saber de qual ação eu sou beneficiário? 

Para distinguir de qual ação cada servidor é beneficiário, necessário avaliar 2 

(dois) critérios: i) data de filiação à ASIBAMA/DF e ii) nome constante na lista de 

beneficiários juntada à inicial da ação judicial.  

Aqueles que já eram filiados à ASIBAMA-DF até 16 de agosto de 2006 poderão 

se beneficiar da Ação Coletiva n. 24398-21.2006.4.01.3400. Já aqueles que se 

beneficiaram após essa data e até 30 de março de 2015 serão beneficiários da Ação 

Coletiva n. 16997-53.2015.4.01.3400. 

Os servidores não contemplados nas ações judiciais (que se filiaram após 30 

de março de 2015, por exemplo) tão somente poderão receber os valores eventualmente 

devidos pela via administrativa. 

5. Onde acho as listas com os nomes das ações? 

As listas dos beneficiários das Ações Coletivas nº 24398-21.2006.4.01.3400 e 

nº 16997-53.2015.4.01.3400 foram encaminhadas à ASIBAMA-DF. Para consultar se seu 

nome consta nas listas das referidas ações, basta entrar em contato com a Associação, 

por e-mail (asibama@asibama.org.br) ou pessoalmente, na sede localizada no edifício do 

IBAMA (SCEN, Trecho 2, Asa Norte, Brasília/DF). 

6. Entrei na carreira antes de 2002, tenho direito a essas ações? 

Sim. Consoante os pedidos de ambas as Ações Coletivas, a Associação busca 

garantir aos beneficiários filiados o direito à contagem do interstício para a concessão da 

progressão funcional ou promoção nos seguintes termos: a) a cada aniversário de 

publicação da Lei nº 10.410, qual seja, 14 de janeiro de cada ano, para os servidores que 

já constavam no quadro do IBAMA quando da edição da citada lei e; b) a cada um ano de 

exercício das funções do servidor admitido após a edição da Lei nº 10.410, tal como dispõe 
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o art. 25 desse diploma legal, bem como o pagamento das quantias atrasadas devidas a 

título de progressão funcional e promoção. 

Como se observa, o objeto da demanda trata da situação de servidores que 

foram enquadrados na Carreira de Especialista em Meio Ambiente advindos de outras 

carreiras do serviço público (que entraram na carreira no início de 2002), além daqueles 

que ingressaram por meio de concurso público após a edição da Lei n. 10.410/2002. 

Não obstante os servidores antigos terem sido devidamente promovidos em 

14 de janeiro de 2003, o novo interstício só começou a ser contado a partir de janeiro de 

2004, sendo ignorado todo o período trabalhado de fevereiro a dezembro do ano 

anterior. 

Como se observa, em ambos os casos, houve lesão ao direito à progressão 

funcional e à promoção na forma disciplinada pela Lei n. 10.410/2002. 

No entanto, o IBAMA não reconheceu administrativamente o direito às 

diferenças remuneratórias desses servidores que adentraram na carreira antes de 2002. 

Dessa forma, esses não receberão notificação relativa a processos administrativos em 

curso, que tenham por objeto valores a serem recebidos.  

7. Recebi um termo de opção para receber valores na via administrativa. 

Quais os efeitos da assinatura desse termo? 

Para o acerto de valores a serem pagos administrativamente (sem juros e 

correção monetária), a Portaria Conjunta n. 2/2012 determina que o servidor deverá 

assinar uma declaração de que, como beneficiário, não requererá judicialmente o 

pagamento da mesma vantagem, e, na hipótese já existir uma ação ajuizada nesses 

termos, desistirá de seus efeitos.  

Ao assinar tal termo, portanto, o servidor abdica de eventuais efeitos 

advindos de condenações proferidas contra a Administração Pública, ainda que em 

âmbito coletivo. Sendo assim, ao assinar a referida declaração, o servidor filiado 

renunciará aos efeitos advindos das ações judiciais coletivas ajuizadas pela ASIBAMA/DF 

em 2006 e em 2015, já descritas no item 3. 
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Trata-se de decisão estritamente pessoal, não cabendo à ASIBAMA/DF optar 

em nome do servidor. As informações constantes na presente visam justamente auxiliar 

os servidores nessa difícil escolha.  

Importante ressaltar que a assinatura da declaração não significa o 

pagamento imediato dos valores, significa apenas prosseguimento do procedimento 

administrativo necessário para o pagamento, que, como disposto no art. 13 da Portaria 

Conjunta n. 2/2012, dependerá da disponibilidade orçamentária.  

8. O que se estabelece com a renúncia de valores excedentes? 

O processo administrativo traz a possibilidade de o servidor, como credor da 

Administração, renunciar valores que excedam ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

para adiantar o recebimento da dívida reconhecida. 

Isso porque a Portaria Conjunta n. 02/2012 permite, a qualquer momento, o 

pagamento dos valores reconhecidos em processos de exercícios anteriores que sejam 

inferiores a esse limite. 

Contudo, a assinatura da declaração e a renúncia de parte do montante a ser 

recebido não garante o pagamento imediato aos servidores, pois tais procedimentos não 

afastam a necessidade das fases comuns de instrução do processo administrativo. 

Em suma, trata-se de uma espécie de acordo administrativo, por meio do qual 

o servidor concorda com o recebimento de determinada quantia para quitar a dívida 

[eventualmente] cobrada no âmbito do Poder Judiciário. 

9. Como calcular os valores devidos pela via administrativa? 

A princípio, vale ressaltar que será considerado como termo inicial da 

prescrição a data de 19/12/2008 ou seja, apenas os valores atrasados a partir de tal data 

é que serão pagos pela via administrativa. Isso porque, em razão do tardio 

reconhecimento administrativo do direito às progressões funcionais e promoções, ue se 

deu apenas com a edição do Decreto n. 8.158/2013, os valores anteriores a essa data 

foram considerados prescritos pelo IBAMA. 
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Vale ressaltar, ainda, que os cálculos, nesse contexto, não contemplam a 

correção monetária dos valores atrasados ou a incidência de juros, mas tão somente o 

valor nominal acumulado ao longo dos anos. 

Feitas essas considerações, cumpre avançar sobre a forma de cálculo do valor 

a ser recebido pelo atraso da progressão funcional e da promoção (de acordo com os 

procedimentos administrativos até então disponibilizados). 

Para o cálculo das quantias devidas (sem juros e correção), é necessário: 

i) Ter em mãos os contracheques recebidos a partir de 14/01/2002 (ou a 

partir da data de ingresso no cargo, se posterior à data em comento) 

ou as fichas financeiras; 

ii) Verificar as diferenças remuneratórias relativas ao vencimento básico, 

à GDAEM e à GQ (se o servidor fizer jus a essa vantagem).  

A partir dos contracheques, contabiliza-se o período em que o servidor 

permaneceu por mais de 12 (doze) meses na mesma classe/padrão e verifica-se, a partir 

do 12º mês de permanência na mesma situação funcional, a diferença de valores 

atrelados ao vencimento básico, ponto da GDAEM e da GQ da classe/padrão seguinte, 

até o mês em que foi efetivamente implementada a progressão. 

Como o atraso inicial da progressão funcional e da promoção implicou, 

também, a implementação tardia das progressões e promoções seguintes, o servidor 

deverá repetir o procedimento de que trata o parágrafo anterior também nos anos 

seguintes, até 18 de março de 2016. 

A título de exemplo, um servidor que ingressou no cargo de Analista 

Ambiental em 14/10/2005, por exemplo, perceberá que permaneceu vinculado à 

Classe/Padrão AI até 31/12/2006. Permaneceu, assim, 14 (quatorze) meses na mesma 

posição funcional.  

Desse modo, a implementação tardia de sua promoção para a Classe/Padrão 

AII teve reflexos financeiros negativos também nos meses de novembro e dezembro dos 

anos de 2007 (A III), 2008 (A IV), 2009 (A V), 2010 (B I), 2011 (B II), 2012 (B III), 2013 (B IV), 

2014 (B V) e 2015 (S I). Todavia, para identificar os valores devidos pela via administrativa, 
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considerará apenas os valores atrasados a partir de dezembro de 2008, uma vez que as 

quantias anteriores estão prescritas. 

Importante salientar que tal metodologia de cálculo desconsidera possíveis 

erros administrativos eventualmente ocorridos no contracheque dos servidores. Caso um 

servidor tenha recebido valores superiores aos que lhe eram devidos, é possível que a 

Administração faça a compensação, caso a mesma não tenha sido realizada 

anteriormente. 

10. Não tenho mais meus contracheques antigos. Onde posso consultar os 

valores de vencimento básico e dos pontos das gratificações (GQ e GDAEM) referentes 

aos anos pretéritos (2003, 2004, 2005...)? 

Para realizar o cálculo das diferenças remuneratórias entre os padrões e 

classes de cada cargo da Carreira de Especialista em Meio Ambiente mencionado no 

tópico anterior, é possível consultar as Tabelas Históricas de Remuneração dos Servidores 

Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios do Poder Executivo, disponíveis no portal 

eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disponível no 

seguinte link: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/arquivos-e-

ublicacoes/tabela-e-remuneracao-1. 

11. Como calcular os valores a serem recebidos pela via judicial? 

Vale ressaltar, a princípio, que é imprescindível distinguir a situação dos 

servidores pelo momento de ingresso no cargo da Carreira de Especialista em Meio 

Ambiente. 

Para aqueles que ingressaram antes da edição da Lei n. 10.410/2002, que se 

deu em 14 de janeiro de 2002, a progressão funcional, na hipótese de sucesso das ações 

judicias, ocorrerá a cada aniversário de publicação da aludida Lei; por outro lado, aqueles 

nomeados após a vigência da norma em referência (14 de janeiro de 2002) serão 

progredidos ou promovidos no aniversário de ingresso no cargo. 

Em relação ao pedido dos valores atrasados, seriam devidas as diferenças 

remuneratórias acumuladas ao longo dos anos em razão da tardia implementação da 

progressão funcional, acrescidas de juros e de correção monetária, observada a 
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prescrição quinquenal dos valores eventualmente vencidos há mais de cinco anos do 

ajuizamento da ação. 

Para os filiados enquadrados na primeira ação, qual seja, Ação Coletiva n. 

24398-21.2006.4.01.3400, de 16 de agosto de 2006, não há parcelas prescritas a título de 

progressão funcional. Isso porque a ação foi proposta antes do transcurso de 5 (cinco) 

anos da publicação da Lei n. 10.410, em 14 de janeiro de 2002. 

Sendo assim, na hipótese de êxito da Ação Coletiva n. 24398-

21.2006.4.01.3400, poderão ser exigidas todas as parcelas atrasadas desde a edição da 

Lei n. 10.410/2002, ou seja, desde 14 de janeiro de 2002. 

Já para os filiados enquadrados na Ação Coletiva n. 16997-53.2015.4.01.3400, 

o mesmo não se aplica. Estes terão calculadas as parcelas atrasadas a partir de 30 de 

março de 2010, uma vez que a ação foi proposta em 30 de março de 2015. 

Vale ressaltar que, em ambos os casos, o cálculo deverá observar a 

atualização monetária de acordo com o índice de correção do INPC (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor) e acréscimo de juros de mora incidentes em 0,5% ao mês. 

Em conclusão, o cálculo se dará em função do período em que o servidor 

permaneceu por mais de 12 (doze) meses na mesma classe/padrão (o que ocasionou o 

atraso para as progressões e promoções subsequentes), no qual fazia jus ao pagamento 

de seus vencimentos de acordo com a classe/padrão subsequente, cujas diferenças serão 

atualizadas e sobre elas incidirão juros de mora. 

12. Avaliei a minha situação individual e decidi assinar o termo. O que fazer 

depois?  

O termo de opção, por ser decorrente de um processo administrativo em 

trâmite dentro do IBAMA, deverá ser entregue ao próprio IBAMA.  

Recomenda-se, no entanto, que o associado apenas informe tal decisão à 

Associação, por meio de e-mail (asibama@asibama.org.br), para que ele seja excluído da 

lista dos possíveis beneficiários das ações coletivas quando de eventual execução do 

título.  

mailto:asibama@asibama.org.br

