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SENTENÇA

1. RELATÓRIO.
Trata-se de ação de conhecimento, de rito ordinário, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS AGÊNCIAS
REGULADORAS FEDERAIS – ANER em face da AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES E OUTROS, com o fito de declarar o direito
de seus filiados à progressão funcional desde o ingresso de cada servidor no
exercício da função, bem como condenar as Rés ao pagamento das diferenças
de remuneração entre o padrão inicial da carreira e os padrões a que deveriam
ter ascendido, segundo os critérios estabelecidos no art. 10 da Lei nº
10.871/04.
A Autora informa que a carreira de Especialista em Regulação é
disciplinada pela Lei nº 10.871/04, que determinou que a progressão e
promoção dos servidores nos diversos cargos da carreira deveria observar o
princípio da anualidade.
Sustenta que a referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº
6.530/08, que, não obstante, fixou em seu artigo 15 o prazo de dezoito meses
para o reposicionamento dos servidores, acarretando a estes grave prejuízo
funcional e remuneratório.
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Afirma que o artigo 15 do Decreto nº 6.530/08 é ilegal, pois ao invés
de regulamentar a norma que lhe é superior, contrariou-a expressamente. E,
não se tratando de decreto autônomo, não poderia ultrapassar os limites legais
pré-estabelecidos.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/52.
Às fls. 93, foi determinado à Autora que informasse o nome e
endereço completo de seus filiados, para fins da limitação da competência
territorial deste juízo, consoante dispõe o artigo 2º - A, parágrafo único, da Lei
nº 9.494/97.
A Autora interpôs agravo retido às fls. 94/106, mas juntou os
documentos exigidos às fls. 107/136.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido às fls.
138.
Inconformada, a Autora noticiou a interposição de agravo de
instrumento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fls. 144/156).
O pedido de reconsideração foi indeferido (fls. 157).
Citadas, as Rés contestaram às fls. 161/171, 172/183 e 186/200,
argüindo, em preliminar, ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir, por
impugnação a ato normativo em tese, e conexão. No mérito, pugnaram pela
improcedência dos pedidos.
Réplica às fls. 233/236.
Na fase de especificação de provas, as partes protestaram pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 239 e 243)
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Preliminares
Ilegitimidade Ativa
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O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 5, XXI, da
Constituição, considerou desnecessária a autorização de cada um dos
associados para a propositura de ação ordinária por associação que os
represente, senão confira-se:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA:
C.F., art. 102, I, n. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA: LEGITIMAÇÃO:
ENTIDADE DE CLASSE: AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: C.F., art. 5º,
XXI. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: CORREÇÃO
MONETÁRIA.
I. - Ação ordinária em que magistrados do Rio Grande do Sul
pleiteiam correção monetária sobre diferença de vencimentos paga
com atraso. Interesse geral da magistratura gaúcha no desfecho da
ação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal: C.F., art.
102, I, n.
II. - Ação ordinária coletiva promovida por entidade de classe:
C.F., art. 5º, XXI: inexigência de autorização expressa dos filiados.
Voto vencido do Relator: aplicabilidade da regra inscrita no art. 5º,
XXI, da C.F.: necessidade de autorização expressa dos filiados, não
bastando cláusula autorizativa constante do Estatuto da entidade de
classe.
III. - Diferença de vencimentos paga com atraso: cabimento da
correção monetária, tendo em vista a natureza alimentar de salários
e vencimentos. Precedentes do S.T.F.
IV.
Ação
conhecida
e
julgada
procedente.
(AO 152, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno,
julgado em 15/09/1999, DJ 03-03-2000 PP-00019)
A Autora juntou, às fls. 13/16, ata de sua assembléia autorizando o
ajuizamento da ação, bem como relação nominal de seus filiados, com seus
respectivos endereços (fls. 107/186), o que atende ao disposto na Lei n°
9.494/97.
Por isso, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.
Necessidade de limitação do número de representados
A eficácia da sentença proferida na presente ação coletiva se
restringirá aos integrantes da categoria que possuem domicílio no Distrito
Federal, por força do art. 2º-A, da Lei nº 9.494/97.
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A propósito, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA.
EFEITOS
DA
SENTENÇA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS.
EXCESSIVOS OU IRRISÓRIOS. DESNECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS.
1. O entendimento desta Corte está consolidado no sentido de
que, nos termos do art. 2º-A da Lei 9.494/97, os efeitos da sentença
proferida em ação coletiva se restringem aos substituídos que
tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator.
2. Na presente hipótese, os efeitos da sentença alcançam apenas
os substituídos que tinham, na data da propositura da ação, domicílio
no Distrito Federal.
3. Esta Corte tem precedentes alterando, em caráter
excepcional, os honorários arbitrados na instância ordinária, quando
se tratar de valores irrisórios ou excessivos, o que não demanda,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Agravos regimentais da União e da ASDNER improvidos.
(AgRg no REsp 1184216/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011)
Ausência de Interesse de Agir
Rejeito a preliminar, pois não se trata de impugnação em tese do
Decreto nº 6.530/08, mas de insurgência contra ato de efeitos concretos,
passível de acarretar prejuízo remuneratório e funcional aos filiados da Autora.
Tampouco há que se falar em sucedâneo da ação declaratória de
inconstitucionalidade de competência do Supremo Tribunal Federal, pois o
objeto do presente feito é a declaração de ilegalidade do Decreto e não de sua
inconstitucionalidade.
Conexão
De fato, evidente a existência de conexão entre este processo e o de
nº 2008.34.00.032192-0, em trâmite na 9ª Vara Federal. Embora este último
tenha sido despachado em primeiro lugar, deixo de remeter os presentes autos
àquele juízo, tendo em vista que eles foram distribuídos a esta Vara por
dependência à ação nº 2007.34.00.036203-0, distribuída em 10/10/2007.
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Isto, contudo, não acarretará litispendência, como argüido pela
ANTAQ. A uma, porque o processo em trâmite na 9ª Vara Federal possui como
partes o SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS
NACIONAIS DE REGULAÇÃO – SINAGÊNCIAS e a ANTAQ (fls. 201/218),
enquanto no presente feito a Autora é a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES EFETIVOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS –
ANER e as rés são a ANTT, ANTAQ, ANS, ANP e a ANCINE.
A duas, porquanto a sentença prolatada no presente feito produz
efeitos apenas em relação aos servidores do Distrito Federal, conforme artigo
2º-A da Lei nº 9.494/97, ou seja, os servidores da ANTAQ associados da ANER
desta unidade da federação não filiados ao SINAGÊNCIAS ou que a ele se
associaram após a propositura da ação na 9ª Vara.
Assim, no momento do eventual pagamento, caberá à ANTAQ
diligenciar para evitar que outros que não os associados da ANER desta
unidade da federação, não filiados ao SINDIAGÊNCIAS ou que a ele se
associaram após a propositura da ação da 9ª Vara, recebam.
2.2 Mérito
No mérito, os pedidos são procedentes.
A Lei nº 10.871/04, ao tratar da progressão funcional e promoção
dos servidores da carreira Especialista em Regulação dispõe:
“Art. 9o O desenvolvimento do servidor nos cargos de que trata o
art. 1o desta Lei ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, progressão é a passagem do
servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro
de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do
último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe
imediatamente superior.
Art. 10. O desenvolvimento do servidor nos cargos das Carreiras
referidas no art. 1o desta Lei obedecerá aos princípios:
I - da anualidade;
II - da competência e qualificação profissional; e
III - da existência de vaga.
§ 1o A promoção e a progressão funcional obedecerão à
sistemática da avaliação de desempenho, capacitação e qualificação
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funcionais, conforme disposto em regulamento específico de cada
autarquia especial denominada Agência Reguladora.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o deste artigo, é vedada a
progressão do ocupante de cargo efetivo das Carreiras referidas no
art. 1o desta Lei antes de completado o interstício de 1 (um) ano de
efetivo exercício em cada padrão.
§ 3o Mediante resultado de avaliação de desempenho ou da
participação em programas de capacitação, o princípio da anualidade
aplicável à progressão poderá sofrer redução de até 50% (cinqüenta
por cento), conforme disciplinado em regulamento específico de cada
entidade referida no Anexo I desta Lei.
(...)
Art. 25. São pré-requisitos mínimos para promoção às classes
dos cargos de nível superior referidos no Anexo I desta Lei os
seguintes:
I - Classe B:
a) possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no
mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas, e experiência mínima de 5
(cinco) anos, ambas no campo específico de atuação de cada
carreira; ou
b) possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no
mínimo 240 (duzentas e quarenta) horas, e experiência mínima de 8
(oito) anos, ambas no campo específico de atuação de cada carreira;
II - Classe Especial:
a) ser detentor de certificado de conclusão de curso de
especialização de no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas e
experiência mínima de 14 (quatorze) anos, ambos no campo
específico de atuação de cada carreira; ou
b) ser detentor de título de mestre e experiência mínima de 12
(doze) anos, ambos no campo específico de atuação de cada
carreira; ou
c) ser detentor de título de doutor e experiência mínima de 10
(dez) anos, ambos no campo específico de atuação de cada carreira.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, não se considera o tempo de
afastamento do servidor para capacitação como experiência.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos cargos efetivos de nível
superior do Quadro de Pessoal da ANA.
Art. 26. Para fins de progressão e promoção na carreira, os
ocupantes dos cargos referidos no art. 1o serão submetidos
anualmente à avaliação de desempenho funcional, obedecendo ao
disposto nesta Lei, na forma do regulamento.
§ 1o As Agências Reguladoras implementarão instrumento
específico de avaliação de desempenho, estabelecendo critérios
padronizados para mensuração do desempenho de seus
empregados, observados os seguintes critérios mínimos:
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I - produtividade no trabalho, com base em padrões previamente
estabelecidos de qualidade e economicidade;
II - capacidade de iniciativa;
III - cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no
desempenho das atribuições do cargo; e
IV - disciplina.
§ 2o Os critérios de avaliação serão aplicados e ponderados em
conformidade com as características das funções exercidas, sendo
considerado insuficiente, para obtenção de progressão ou promoção
por merecimento, o desempenho apurado em avaliação que
comprove o desatendimento, de forma habitual, de qualquer dos
requisitos previstos no § 1o deste artigo.
§ 3o Será dado conhecimento prévio aos servidores dos critérios,
das normas e dos padrões a serem utilizados para a avaliação de
seu desempenho.
§ 4o É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os
atos de instrução do procedimento que tenha por objeto a avaliação
de seu desempenho.” – grifo nosso.
Os critérios de progressão e de promoção dos servidores das
Agências foram regulamentados por meio do Decreto nº 6.530/08 da seguinte
forma:
Art. 1o As regras para a concessão de progressão e promoção
dos integrantes dos cargos e carreiras do quadro efetivo das
Agências Reguladoras de que tratam o art. 1o da Lei no 10.768, de
19 de novembro de 2003, e o art. 1o da Lei no 10.871, de 20 de maio
de 2004, ficam regulamentadas por este Decreto.
Art. 2o O desenvolvimento do servidor, nos cargos e carreiras a
que se refere o art. 1o, ocorrerá mediante progressão e promoção, e
obedecerá aos seguintes critérios:
I - da anualidade;
II - da competência e qualificação profissional; e
III - da existência de vaga.
Parágrafo único. A Agência Reguladora poderá restringir o
quantitativo de vagas destinadas à promoção ou progressão de seus
servidores, de acordo com a disponibilidade orçamentária.
Art. 3o As Agências Reguladoras implementarão instrumento
específico para avaliar os seus servidores, efetuando a distribuição
de vagas por classe e estabelecendo os critérios para a mensuração
de desempenho, observados os seguintes critérios mínimos, além de
outros estabelecidos em legislação específica:
I - produtividade no trabalho, com base em padrões previamente
estabelecidos de qualidade e economicidade;
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II - capacidade de iniciativa;
III - cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no
desempenho das atribuições do cargo;
IV - assiduidade;
V - pontualidade; e
VI - disciplina.
Parágrafo único. Os critérios de avaliação serão aplicados e
ponderados em conformidade com as características das funções
exercidas, sendo considerado insuficiente, para obtenção de
progressão ou promoção, o desempenho apurado em avaliação que
comprove o desatendimento, de forma habitual, de qualquer dos
requisitos estabelecidos no caput e em instrumento de avaliação de
desempenho de cada Agência Reguladora.
(...)
Art. 9o É vedada a progressão do ocupante do cargo efetivo das
carreiras das Agências Reguladoras antes de completado o
interstício mínimo de um ano de efetivo exercício em cada padrão.
§ 1o O interstício estabelecido no caput poderá sofrer redução de
cinqüenta por cento, conforme disciplinado em regulamento
específico de cada Agência Reguladora, mediante resultado de
avaliação de desempenho ou participação em programas de
capacitação, sendo a redução limitada em até dez por cento do
número de vagas por classe em cada cargo.
§ 2o A definição final dos servidores que venham a ser
alcançados pelo disposto no § 1o será de responsabilidade do órgão
colegiado máximo de cada Agência Reguladora, devendo ser
indicados somente servidores que se destacaram, de acordo com os
critérios por ela estabelecidos em instrumento específico.
Art. 10. Para fins de progressão e promoção, cada período
avaliativo será de um ano, no qual o desempenho do servidor será
acompanhado e avaliado, ressalvada a hipótese prevista no § 1o do art.
9o.
§ 1o Caberá a cada Agência Reguladora estabelecer o marco
inicial do período avaliativo.
§ 2o O período avaliativo será apurado em dias, que serão
convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e
sessenta e cinco dias, nos termos do art. 101 da Lei no 8.112, 11 de
dezembro de 1990.
§ 3o Os efeitos financeiros da avaliação dar-se-ão a partir do dia
subseqüente ao período referido no § 1o.
(...)
Art. 13. Em caso de afastamento considerado como de efetivo
exercício, sem prejuízo da remuneração, o servidor perceberá a
mesma pontuação obtida anteriormente na avaliação de
desempenho para fins de progressão e promoção, até que seja
processada sua primeira avaliação após o retorno.
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Art. 14. O servidor que não permanecer em efetivo exercício na
mesma unidade organizacional ou órgão durante todo o período
avaliativo será avaliado pela chefia imediata de onde tiver
permanecido por maior tempo.
Art. 15. Até o marco inicial do primeiro período avaliativo de que
trata o art. 10, deverá ser efetuado o reposicionamento de um padrão
de vencimento na respectiva tabela de estruturação dos cargos para
cada dezoito meses de efetivo exercício, a contar da data de entrada
em exercício do servidor no cargo, observado o disposto nos arts. 11
e 12.
Parágrafo único. O reposicionamento a que se refere o caput
ocorrerá com efeitos retroativos.
Infere-se, pelo acima exposto, que, não obstante os artigos 2º, 9º e
10 terem estabelecido que a avaliação e conseqüente progressão do servidor
na carreira observariam o interstício de um ano, o artigo 15 fixou tal prazo em
18 meses de efetivo exercício, contrariando a Lei nº 10.871/04.
A norma que possui por finalidade regulamentar a lei não pode inovar
no ordenamento jurídico, ultrapassando os limites desta e restringido direitos
por ela estabelecidos, mas apenas fixar critérios para sua fiel execução.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. INDENIZAÇÃO DE ESTÍMULO OPERACIONAL.
ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA PARCELA POR
DECRETO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O decreto, como norma secundária – que tem função
eminentemente regulamentar, conforme o art. 84, inc. IV, da
Constituição Federal –, não pode contrariar ou extrapolar a lei, norma
primária. Não pode restringir os direitos nela preconizados. Isso
porque tão-somente a lei, em caráter inicial, tem o poder de inovar no
ordenamento jurídico.
2. Os Decretos Estaduais 2.697/04 e 2.815/04 modificaram
substancialmente a forma de cálculo da Indenização de Estímulo
Operacional, parcela destinada ao pagamento de serviço
extraordinário e noturno, consoante estabelecido nas Leis
Complementares Estaduais 137/95 e 254/03. Em conseqüência,
quanto a esse aspecto, mostram-se ilegais, porquanto contrariam a
lei.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

3. Os decretos em referência foram além das leis que
regulamentaram, ao autorizarem que o administrador não mais
pagasse ao servidor público o valor correspondente às horas extras
efetivamente trabalhadas, de acordo com a forma de cálculo fixada
pela lei, permitindo, assim, o enriquecimento sem causa do Estado.
Além disso, permitiram que o servidor público percebesse menos
pela mesma quantidade de horas extras prestadas. Assim, violaram
o princípio da irredutibilidade de vencimentos, preconizado pelo art.
37, inc. XV, da Constituição Federal.
4. Recurso ordinário provido.
(ROMS 200602146908, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ QUINTA TURMA, 19/05/2008)
No caso em tela, o artigo 15 do Decreto nº 6.530/08 contrariou a
norma primária a que visava regulamentar, qual seja, a Lei nº 10.871/04,
restringindo o direito dos servidores à avaliação e progressão na carreira no
período de um ano, ao estabelecer para tanto o prazo de 18 (dezoito) meses.
O argumento das Rés de que o artigo 15 do Decreto é norma
transitória não pode ser acolhido, na medida em que incapaz de elidir ou
justificar a ilegalidade ali contida, mesmo porque, se é possível a avaliação e
progressão em 18 (dezoito) meses, também o é no período de 12 (doze)
meses.
Anote-se que permitir que a avaliação seja anual apenas após a
fixação do marco inicial do primeiro período de avaliação pelas agências seria
outorgar-lhes a prerrogativa de decidir quando iriam iniciar a avaliação anual,
até o que era seria efetuada em 18 (dezoito) meses, em conflito com a Lei nº
10.871/04.
Assim, possuem os filiados da Autora, regidos pela Lei nº 10.871/04,
o direito de serem avaliados e de progredirem na carreira a cada 12 meses,
desde que preenchidos os demais requisitos legais.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para declarar a
ilegalidade do artigo 15 do Decreto nº 6.530/04 e para condenar as Rés a
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efetuar a avaliação e progressão/promoção dos filiados da Autora regidos pela
Lei nº 10.871/04, desde que preenchidos os demais requisitos legais, bem
como pagar-lhes as diferenças remuneratórias daí advindas.
Sobre os valores assim apurados devem incidir, desde a citação,
juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e, desde a data
em que cada parcela tornou-se devida, correção monetária conforme o Manual
de Cálculos da Justiça Federal, por força da redação do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 vigente na data da propositura da ação.
Tratando-se de ação coletiva, a presente condenação é genérica,
sem a observância de situações particulares, de modo que os substituídos
deverão comprovar o enquadramento na situação fática que justificou a
condenação ao requererem a execução, ou seja, deverão comprovar que sua
avaliação funcional e progressão/promoção na carreira não observou o prazo
de um ano e que preenchiam os demais requisitos legais, conforme
determinado no dispositivo da sentença.
A execução poderá ser promovida pelos próprios substituídos ou
pela Associação, devendo, em qualquer caso, englobar um máximo de 30
servidores e ser autuada em nome de cada um dos exeqüentes/filiados, de
forma a se evitar o pagamento em duplicidade.
Condeno as Rés ao pagamento das custas processuais e dos
honorários de sucumbência, que fixo em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais), pro rata, a teor do artigo 20, § 4º, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Arquivem-se os autos, oportunamente, com baixa na distribuição e
anotações de estilo.
Brasília,

de agosto de 2011.

MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA
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