
Brasília, 17 de agosto de 2018.

NOTA JURÍDICA

Assunto:  Progressão  funcional.
Acertos  fnanceiros.  Termo  de
opção.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA  EM  MEIO  AMBIENTE  E  DO  PLANO  ESPECIAL  DE
CARGOS DO MMA E DO IBAMA – PECMA, NO DISTRITO FEDERAL –
ASIBAMA/DF, formalizou consulta acerca dos procedimentos adotados pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA  para  o  pagamento  de  valores  atrasados,  referentes  à  revisão  da
progressão funcional e promoção de seus servidores, nos termos da Portaria nº
330/2016.

De acordo com a Consulente, o pagamento administrativo
dos valores devidos a título de “exercícios anteriores” tem sido condicionado à
assinatura de uma declaração por parte do(a) fliado(a), por meio da qual abdica
do direito de requerer judicialmente a concessão da mesma vantagem.

A  partir  dessa  premissa,  foi  elaborada  nota  jurídica
explicativa  sobre  as  defasagens  remuneratórias  advindas  do  atraso  na
implementação  da  progressão  funcional  e  da  promoção  dos  fliados  à
Consulente;  os  termos  e  impactos  advindos  da  assinatura  do  termo  de
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declaração de não ajuizamento de ação judicial; e, por fm, a atual situação das
ações  judiciais  em  curso,  em  que  se  pleiteia  a  reparação  da  lesão  (com  o
pagamento dos valores atrasados).

Dessa forma, com o objetivo de facilitar a compreensão do
tema e subsidiar a decisão (pessoal) pela assinatura ou não, de cada servidor
fliado à AIIBAMA/D,,  passaFse à  análise  dos principais  pontos  tratados na
nota jurídica.

I – SÍNTESE DA QUESTÃO FÁTICO-JURÍDICA

Os atrasos na implementação da progressão funcional e da
promoção  dos  ocupantes  dos  cargos  da  Carreira  de  Especialista  em  Meio
Ambiente, teve início com a publicação da Lei nº 10.410/2002.

Em seus arts. 24 e 25, a referida Lei estabelecia que a cada
ano  de  exercício,  o  servidor  passaria  para  a  classe/padrão  imediatamente
superior  ao  cargo  ocupado  dentro  de  sua  carreira,  com refexos  fnanceiros
imediatos:

Art.  24.  Promoção  é  a  passagem  do  servidor  do
último  padrão  de  uma  classe  para  o  primeiro  da
classe imediatamente superior, exigindoFse, além dos
requisitos  previstos  para  a  progressão  funcional,  a
conclusão,  com  aproveitamento,  de  curso  de
capacitação  especifcamente  voltado  para  essa
fnalidade.
Art.  25.  Enquanto  não  forem  implementados  os
procedimentos  previstos  nesta  Lei,  a  progressão
funcional e a promoção submetemFse exclusivamente
a interstício de 1 (um) ano.

Embora o aniversário de exercício de cada servidor varie
conforme  a  data  de  ingresso  no  cargo,  o  IBAMA  passou  a  adotar  o
entendimento  de  que  a  progressão/promoção  seria  feita,  para  todos  os
servidores, em 1º de janeiro de cada ano.

Desse  modo,  um  servidor  que  completou  um  ano  (12
meses)  de  efetivo  exercício  em  22/03/2011,  por  exemplo,  apenas  teve  sua
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progressão para o padrão superior em 01/01/2012,  após 1 ano e 9 meses de
exercício no primeiro padrão da classe inicial (AI).

Disso  deriva  o  fato  de  que,  a  cada  ano  subsequente  à
primeira progressão,  as  progressões e  promoções subsequentes sempre eram
implementadas  com atraso,  eis  que  os  aniversários  de  efetivo  exercício  não
correspondiam à data de início dos efeitos fnanceiros da progressão funcional
ou da promoção.

Em  resumo,  os  aumentos  advindos  da  progressão  no
Vencimento  Básico,  na  Gratifcação  de  Desempenho  e  na  Gratifcação  de
Qalifcação  foram ilegalmente  postergados  para  1º  de janeiro  de cada ano,
quando deveriam ocorrer no aniversário de exercício do servidor no cargo.

Essa  situação  perdurou  até  março  de  2016,  quando  o
IBAMA  reconheceu  o  direito  de  seus  servidores  à  correção  da  progressão
funcional e da promoção, bem como ao recebimento dos valores atrasados. Esse
ato foi praticado por meio da Portaria nº 330/2016:

Portaria
A  DIRETORA  DE  PLANEJAMENTO,
ADMINIITRAÇÃO E LOGÍITICA DO INITITUTO
BRAIILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOI
RECURIOI  NATURAII  RENOVÁVEII  –  IBAMA,
nomeada por Decreto s/nº da Casa Civil,  publicado
no Diário Ofcial da União de 02/06/2015 e tendo em
vista o disposto no artigo 12 da Estrutura Regimental
do IBAMA, aprovada pelo Decreto nº 6.099, de 25 de
abril de 2007, e considerando a Portaria IBAMA nº
204/2016, publicada no Boletim de Ierviço nº 2FC, de
26 de fevereiro de 2016, resolve:
Nº 330, de 18.03.2016 Art. 1º Revisar a progressão
funcional  e  promoção  dos  servidores  ativos,
constantes no Anexo I,  que ingressaram no quadro
de pessoal do IBAMA, por meio de concurso público
para a carreira de Especialista  em Meio Ambiente,
observando os seguintes critérios:
a) após a edição da Lei nº 10.410 de 2002, a cada 1
(um) ano de efetivo exercício;
b)  após  a  edição  do  Decreto  nº  8.158  de  2013,
revogado  pelo  Decreto  nº  8.423  de  2015,  além  do
interstício  de  1  (um)  ano  e  efetivo  exercício,  o
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resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento)
para  progressão  e  80%  (oitenta  por  cento)  para
promoção,  do  limite  máximo  da  pontuação  na
avaliação  de  desempenho  individual,  no  período
considerado para progressão.
Art.  2º Os acertos fnanceiros relativos ao disposto
no  artigo  anterior  serão  efetuados  de  forma
retroativa, observada a prescrição quinquenal.

Em cumprimento à determinação constante em seu art. 2º,
foram instaurados diversos processos administrativos para viabilizar o cálculo e
pagamento, em relação a cada servidor, dos valores atrasados devidos a título de
progressão funcional e promoção.

Importante  ressaltar  que,  nos  termos  apresentados  nos
referidos  processos  administrativos,  será  considerado  como termo inicial  da
prescrição a data de 19/12/2008. Ou seja, apenas os valores atrasados, devidos a
partir de tal data, é que poderão ser pagos pela via administrativa.

Nesse contexto,  um servidor que ingressou no cargo de
Analista  Ambiental  em  14/10/2005,  por  exemplo,  terá  calculado  os  valores
devidos  a  partir  de  19/12/2008,  quando  já  fazia  jus  à  progressão  para  a
Classe/Padrão A IV, e assim por diante.

Os  valores  anteriores,  devidos  em  razão  da  tardia
implementação  das  progressões  para  os  padrões  II  e  III  da  Classe  A,  estão
prescritos.

Nesse  contexto,  após  feitos  os  cálculos,  que  não
contemplam correção monetária e juros,  é exigível que o servidor assine
um termo de não ajuizamento de ação judicial.

II – DA DECLARAÇÃO DE NÃO AJUIZAMENTO DE
AÇÃO JUDICIAL

O pagamento de valores atrasados, relativos a exercícios
anteriores,  encontra  regulamentação  infralegal  na  Portaria  Conjunta
IEGEP/IO, nº 02, de 30 de novembro de 2012.
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O  ato  regulamentar  estabelece  as  diretrizes  para  o
pagamento de valores, reconhecidos pela Administração, a título de despesas
anteriores  com pessoal  (servidores  e  empregados)  que  não  foram pagas  na
época devida (no mesmo exercício orçamentário).

Em seu art. 4º, a Portaria Conjunta nº 02/2016 elenca os
documentos necessários para a instrução do processo administrativo relativo ao
pagamento dessas vantagens pecuniárias. Dentre esses documentos, encontraF
se  a  declaração  de  não  ajuizamento  de  ação  judicial  para  pleitear  a  mesma
vantagem:

Art.4º  Os  pagamentos  de  despesas  de  exercícios
anteriores  serão  precedidos  de  processos
administrativos,  instruídos  com  os  seguintes
documentos:
[…]
g) declaração do benefciário, no sentido de que não
ajuizou  e  não  ajuizará  ação  judicial  pleiteando  a
mesma  vantagem,  no  curso  do  processo
administrativo  de  pagamento  de  exercícios
anteriores;
[…]
Parágrafo único. No caso de o benefciário constituir
parte em ação judicial em curso, o recebimento pela
via administrativa fcará condicionado à desistência
da ação judicial, por parte do benefciário.

No contexto das ações coletivas, a assinatura de tal
documento  importa,  para  o  servidor,  renúncia  aos  possíveis  efeitos
advindos de uma condenação judicial futura e reconhecimento de que
apenas os valores constantes no aludido processo lhe são devidos.

Como se observa, a assinatura da declaração também não
viabiliza  o  pagamento  imediato  da  vantagem,  mas  tão  somente  o
prosseguimento  administrativo  dos  procedimentos  tendentes  ao  pagamento,
que, na forma do art. 13, depende de disponibilidade orçamentária:

Art.  13.  O pagamento  dos  processos  cadastrados a
partir  de  janeiro  de  2013  fca  condicionado  aos
critérios a serem defnidos em portaria expedida pela
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IEGEP/MP, observada  a  disponibilidade
orçamentária.

Por fm, vale registrar que o processo administrativo trata
da possibilidade de o servidor – credor da Administração – renunciar valores
que excedam a determinado limite (R$ 5.000,00) para adiantar o recebimento da
dívida reconhecida.

Nesse  contexto,  impende  ressaltar  que,  mesmo  que  o
servidor abdique o recebimento dos valores excedentes, não há como garantir o
pagamento  imediato  do  valor  aceito.  Isso  porque  a  declaração  e  a  renúncia
constituem etapas da instrução do processo administrativo, que ainda tramitará
até o efetivo pagamento.

Em  conclusão,  trataFse  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.

III – DAS AÇÕES JUDICIAIS

A AIIBAMA/D, ajuizou duas ações coletivas para pleitear
(i)  a  correção  das  progressões  funcionais  e  das  promoções  de  seus  fliados,
dentro da carreira de Especialista em Meio Ambiente, e (ii) o pagamento dos
valores  atrasados,  devidos  em  razão  da  tardia  efetivação  dos  ajustes
remuneratórios  decorrentes  do  desenvolvimento  do  servidor  na  carreira,
acrescidos de juros e correção monetária.

A primeira delas foi proposta em 16 de agosto de 2006 e
requer, com relação ao primeiro pedido, a modifcação da data da progressão
dos  servidores.  Para  aqueles  que  ingressaram  antes  da  edição  da  Lei  nº
10.410/2002, a progressão funcional será implementada a cada aniversário de
publicação  da  aludida  Lei  (14  de  janeiro  de  2002);  por  outro  lado,  serão
progredidos  ou  promovidos  no  aniversário  de  ingresso  no  cargo  inicial  da
carreira  os  servidores  nomeados  após  a  vigência  da  norma  em  referência,
ocorrida em 14 de janeiro de 2002.
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Nessa  ação  não  existem  parcelas  prescritas.  Isso
porque a ação coletiva foi proposta antes do transcurso de 5 (cinco) anos
da prática do ato que determinou a progressão dos servidores da carreira
de Especialista em Meio Ambiente.

Outra situação se apresenta no bojo da Ação Coletiva nº
16997F53.2015.4.01.3400.  Nessa  hipótese,  os  eventuais  benefciários  (não
contemplados  na  primeira  ação)  poderão  receber  tão  somente  as  parcelas
devidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, isto é, a partir de 30
de março de 2010.

A título de informação, anexaFse à presente nota as listas
de benefciários de ambas as ações coletivas.

Atualmente,  a  Ação  Coletiva  nº  24398F21.2006.4.01.3400
aguarda publicação do acórdão que deu provimento à apelação interposta pela
AIIBAMA e condenou o IBAMA ao pagamento das quantias atrasadas.  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  Ação  Coletiva  nº  16997F53.2015.4.01.3400  aguarda
análise da apelação interposta pela AIIBAMA contra a sentença proferida pelo
juízo da 17ª Vara ,ederal, que indeferiu a petição inicial, sem adentrar no mérito
da demanda, em razão de aspectos processuais.

No entanto, em ambos os casos, não é possível mensurar o
tempo de tramitação restante das ações judiciais, tampouco as chances de êxito
fnal.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme ressaltado, na hipótese de o servidor assinar a
declaração  de  não  ajuizamento  de  ação  judicial, para  viabilizar  o  pagamento
administrativo  de  valores  devidos  a  título  de  implementação  tardia  da
progressão funcional, celebrará um acordo com a Administração e renunciará
aos possíveis efeitos advindos das Ações Coletivas nº 24398F21.2006.4.01.3400 e
nº 16997F53.2015.4.01.3400,  nas quais  se pleiteia o valor devido,  acrescido de
juros e correção monetária.
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A assinatura  da  referida  declaração  não  importa,  como
demonstrado anteriormente, no pagamento imediato dos valores – que depende
de disponibilidade orçamentária.

Ião essas  as  considerações  necessárias,  sem prejuízo  de
outras análises decorrentes de desdobramentos futuros.

Assim a opinião de quem abaixo subscreve.

TORREÃO BRAZ ADVOGADOS
Antônio Torreão Braz ,ilho
Thiago Linhares de Moraes Bastos 
João Pereira Monteiro Neto
Júlia Mezzomo de Iouza
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