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PROCESSO: 0503067-23.2015.4.05.8500 

ORIGEM: SE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE 

REQUERENTE: UNIÃO 

PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO  

REQUERIDO(A): ROBERTO SANTOS MENEZES 

PROC./ADV.: EVANDRO JOSÉ LAGO - OAB:SE-700   

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE 
RESENDE 

EMENTA - VOTO 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE RÉ. 
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDAPEC. 
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 
PERÍODO RETROATIVO. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO 
AOS INATIVOS. TERMO FINAL. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
DAS AVALIAÇÕES. PARADIGMA VÁLIDO. INCIDENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.   

1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei Federal interposto pela 
União contra acórdão prolatado por Turma Recursal do Sergipe que reconheceu o direito 
de percepção das parcelas devidas da GDAPEC, conforme o enquadramento funcional da 
parte autora no Plano de Carreiras e Cargos da Lei 11.171/2005 por força de decisão 
judicial, considerando o mesmo percentual ou pontuação geral que foi deferido aos 
servidores em atividade, limitando o seu pagamento de forma isonômica até setembro de 
2010, vazado nos seguintes termos: 

“VOTO 

A parte ré (União Federal) recorreu contra sentença que reconheceu o 
direito do autor à percepção da Gratificação de Desempenho denominada 
GDAPEC (Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do 
Plano Especial de Cargos do DNIT), nos mesmos moldes pagos aos 
servidores ativos, até o mês anterior à efetivação do pagamento desta 
gratificação de forma individualizada a estes, qual seja, até setembro/2010, 
determinando, ainda, o pagamento do valor devido, observada a prescrição 
quinquenal e, com relação à correção monetária, o Manual de Cálculos da 
Justiça Federal. 

Com direito ao direito do recorrido à percepção da gratificação em comento 
nos mesmos moldes pagos ao pessoal da ativa, a decisão recorrida deu 
solução adequada à pretensão trazida a juízo, não havendo reparos a nela 
fazer com relação ao mérito. 

Com relação aos cálculos elaborados pela contadoria do juízo, alguns pontos 
devem ser observados, a começar pela observância da proporcionalidade da 
aposentadoria do autor, na proporção 33/35 (anexo nº 19). O mesmo se diga 
quanto à necessidade de compensação recebidos a título de GDPGPE, nos 
autos do processo nº 0503275-75.2013.4.05.8500. 

Por fim, com relação à aplicação de juros e correção monetária, entendo 
pertinente a insatisfação da recorrente, a sua aplicação deve as seguintes 
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diretrizes [STF, RE n.º 870.947/SE – RG (repercussão geral]: 1) até 
junho/2009, regramento previsto para correção monetária e juros de mora no 
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 
para a classe da ação; 2) de julho/2009 e até junho/2012, TR – Taxa 
Referencial (correção monetária) e 0,5% (meio por cento) ao mês de juros 
de mora (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/2009); e 
3) a partir de julho/2012, TR – Taxa Referencial (correção monetária) e a 
taxa de juros aplicada às cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 
9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/2009 e Lei n.º 12.703/2012). 

Diante disso, voto por conhecer do recurso inominado, mas lhe dar parcial 
provimento, para, nos termos da fundamentação supra, determinar que 
sejam refeitos os cálculos elaborados pela contadoria do juízo, observando-
se a proporcionalidade da aposentadoria do recorrido, os valores recebidos 
nos autos da ação nº 0503275-75.2013.4.05.8500 e as diretrizes para 
aplicação de juros e correção monetária reconhecidas no julgado STF, RE 
n.º 870.947/SE – RG (repercussão geral). 

Sem custas, pois a recorrente é isenta (art. 4º da Lei n.º 9.289/96). 

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez 
por cento) do valor da condenação, pois vencida no pedido principal de seu 
recurso. 

É como voto”. 

2. A União sustenta que quando a parte autora passou a receber a GDAPEC, esta já não 
mais detinha o caráter geral, pois já tinham sido processados os resultados do primeiro 
ciclo de avaliação de desempenho.  

3. Para caracterizar a divergência a Recorrente cita julgado da Turma Recursal de Santa 
Catarina, no Recurso Cível nº 5013808-15.2013.404.7200/SC, assim transcrito:  

“VOTO 

Trata-se de ação em que a parte Autora, aposentada vinculada ao Ministério 
dos Transportes, requer o pagamento em paridade da gratificação de 
desempenho GDAPEC. 

O juízo a quo julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a 
União ao pagamento das diferenças relativas à gratificação de desempenho 
GDAPEC no valor correspondente a 80 pontos no período de 09.07.2008 a 
31.08.2010, data do final do primeiro ciclo de avaliações no âmbito do 
DNIT. 

A União recorreu e pediu a reforma da decisão para que seja julgado 
improcedente o pedido. 

A parte Autora apresentou contrarrazões. 

É o relatório. Decido. 

REVISÃO PROVENTOS - DNIT 

Inicialmente cabe esclarecer que a parte Autora é aposentada vinculado ao 
Ministério dos Transportes, com data de início de benefício em 12/12/1990 
(Evento 1 - CONBAS7). 

Em decorrência da Ação Coletiva proposta pelo ASDNER, os inativos e 
pensionistas obtiveram o direito à revisão dos seus proventos pela estrutura 
remuneratória prevista na Lei 11.171/05, acerca do Plano Especial de 
Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura do DNIT. 

Em 06/2011, o Ministério dos Transportes, em cumprimento à obrigação de 
fazer, procedeu à revisão administrativa dos benefícios, restando as 
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competências anteriores a serem pagas em sede de cumprimento de sentença 
da Ação Coletiva. 

Conforme demonstram as Fichas Financeiras, a parte Autora teve sua 
revisão de proventos pela estrutura remuneratória do DNIT a contar da 
competência de 07/2011, com substituição da gratificação anterior GDPGPE 
pela GDAPEC, mantido, contudo, seu vínculo com o Ministério dos 
Transportes (Evento 1 - FINANC6). 

Quanto às parcelas anteriores, em virtude da decisão proferida em sede de 
antecipação de tutela na Ação Rescisória de autos n. 0000333-
64.2012.4.01.0000/DF, o cumprimento de sentença está suspenso. 

MÉRITO 

O pedido inicial diz respeito às diferenças devidas, no período de 
09.07.2008 a 29.10.2010, enquanto a GDAPEC ostentar natureza genérica 
(Evento 1 - INIC1). 

Quanto à data final, conforme critério pacificado pela Turma Regional de 
Uniformização da 4ª Região, o entendimento firmado é de que a gratificação 
é devida até a data de encerramento do primeiro ciclo de avaliações, 
devendo a condenação ser limitada no âmbito do Ministério dos Transportes 
(DNIT) a 08/2010, nos termos da Portaria 175/10. 

Em relação à gratificação propriamente dita, há falta de interesse de agir 
para GDAPEC em relação às competências anteriores a 08/2011, momento 
em que passou de fato a recebê-la, cabendo apenas as diferenças a título das 
gratificações pagas à época: GDPGTAS e GDPGPE. 

Cabe lembrar, no momento em que a parte passou a receber GDAPEC, 
(08/2011), ela já se encontrava regulamentada e os processo de avaliação 
efetivamente realizados no âmbito do DNIT, cujo primeiro ciclo de 
avaliações encerrou-se em 08/2010, sustentando, portanto, natureza 
individual. 

Sendo assim, a improcedência é medida que se impõe”. 

4. No caso concreto, a parte recorrida foi beneficiada pela decisão proferida na Ação 
Coletiva nº 006542-44.2006.4.01.3400, que determinou que os substituídos tivessem seus 
proventos enquadrados nas tabelas de vencimentos aplicados ao Plano Especial de Cargos 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, criado pela Lei nº 
11.171/2005, enquanto no paradigma também houve o reconhecimento do enquadramento 
por meio de ação judicial, donde se conclui estar presente a similitude fático jurídica 
essencial ao conhecimento do Pedido de Uniformização. 

5. É que o cerne da motivação do acórdão recorrido e paradigma foi o direito da parte 
Autora a todas as vantagens do enquadramento funcional determinado judicialmente desde 
o momento em que adquirido o seu direito, de sorte a fazer jus aos atrasados antes mesmo 
da implementação efetiva da gratificação em seu contracheque.  

6. No mérito, a TNU tem entendido que o tão só fato de passar a perceber a gratificação 
formalmente a partir de determinado marco não significa que a decisão judicial que lhe 
assegurou o enquadramento funcional não lhe garantiu os valores retroativos a este título.  

7. Na linha deste raciocínio o acórdão recorrido condenou a União ao pagamento das 
parcelas devidas “conforme o enquadramento funcional da parte autora no Plano de 
Carreiras e Cargos da Lei 11.171/2005, devendo ser considerado o mesmo percentual ou 
pontuação geral que foi deferido aos servidores em atividade, limitando o seu pagamento 
de forma isonômica até setembro de 2010”. 

8. Corroborando o entendimento, cumpre atentar para julgado desta TNU, em caso 
semelhante, que considerou não caracterizada a divergência exatamente por entender que 
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“o que houve foi que o acórdão entendeu que a percepção da aludida gratificação pelo 
autor apenas a partir de 2011 em nada alteraria o seu direito, uma vez que os efeitos da 
decisão em ação coletiva devem retroagir à data da instituição da gratificação”, que pode 
ser aplicado, mutatis mutandis, ao caso em questão:   

EMENTA: ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO GDIT. ISONOMIA. 
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DO ANTIGO 
DNER. PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA GENÉRICA E 
IMPESSOAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REGRA DA PARIDADE 
OBSERVADA. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONCLUSÃO 
DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
DIVERGÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM 22/TNU. INCIDENTE NÃO 
CONHECIDO. - Trata-se de incidente de uniformização movido pela União 
Federal em face de acórdão de Turma Recursal de Pernambuco, que 
entendeu devida a incorporação aos proventos do autor de GDIT 
(Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes) no mesmo 
patamar recebido pelos servidores em atividade. - Narra que “A 
inconformidade da Recorrente em relação à indevida extensão ao autor de 
percentual equivalente ao pago aos ativos a título de GDIT por entender ter 
o mesmo tratamento da GDATA, GDPGTAS, GDPGPE e outras 
gratificações sem considerar a existência das avaliações e pagamentos 
realizados”. Para demonstrar a divergência, aponta julgados oriundos da 
Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Recurso cível 5056412-
34.2012.404.7100/RS, 1ª Turma Recursal, Rel. Juíza Fed. Joane Unfer 
Calderaro, julgado em 27/03/2013) e da Terceira Turma Recursal de Santa 
Catarina (Recurso Cível nº 5008401-38.2012.404.7208/SC, 3ª Turma 
Recursal, Rel. Juiz Fed. Rodrigo Koehler Ribeiro, j. em 20.02.2013), os 
quais, em casos análogos, teriam considerado que a paridade entre inativos e 
servidores da ativa está limitada a Poder Judiciário Justiça Federal Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 31/08/2010, 
data final do primeiro ciclo de avaliação de desempenho para fins de 
pagamento da GDIT, tanto a nível individual como instrucional, nos termos 
da portaria nº 175/2010 do Ministério dos Transportes. - Conforme 
posicionamento firmado pela Primeira Seção do c. STJ, em sede de recurso 
repetitivo, "o servidor aposentado do extinto DNER, ainda que passe a 
integrar o quadro de inativos do Ministério dos Transportes, deve ter como 
parâmetro de seus proventos a retribuição dos servidores ativos do DNER 
absorvidos pelo DNIT, pois esta autarquia é que é a sucessora do DNER, 
não havendo razão jurídica para justificar qualquer disparidade." (REsp 
1244632/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 13/09/2011). - Ora, o 
fato de ter a lei ter transferido ao Ministério dos Transportes a 
responsabilidade pelo pagamento dos inativos do extinto DNER não pode 
tornar sem efeito a norma que determina a paridade entre ativos e inativos 
oriundos do mesmo quadro de pessoal, ainda que atualmente estejam 
vinculados a entidades distintas por força de legislação superveniente. Nesse 
sentido, confiram-se ainda os seguintes julgados, in verbis: 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA 
PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS 
AUTORAIS. NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 515, PARÁGRAFO 
3º, DO CPC. APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU 
SERVIÇOS NO EXTINTO DNER. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
DO DNIT. APLICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. RESP 
1244632/CE, JULGADO PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DO 
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RECURSO REPETITIVO. GDAIT E GDIT. ART. 15 DA LEI Nº 
11.171/2005. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.244.632/CE 
julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, entendeu que "o servidor 
aposentado do extinto DNER, ainda que passe a integrar o quadro de 
inativos do Ministério dos Transportes, deve ter como parâmetro de seus 
proventos a retribuição dos servidores ativos do DNER absorvidos pelo 
DNIT, pois esta autarquia é que é a sucessora do DNER, não havendo razão 
jurídica para justificar qualquer disparidade". (REsp 1244632 CE 
2011/0051466-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 
10/08/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 
13/09/2011). 4. Conseguintemente, no caso em apreço, o autor, servidor 
inativo oriundo do extinto DNER, deve receber o mesmo tratamento que os 
servidores ativos do DNIT, no que atine ao cálculo e atualização de Poder 
Judiciário Justiça Federal Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais seus proventos. [...] (APELREEX 200982010025766, 
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF5 - Primeira Turma, DJE 
- Data::15/02/2013 - Página::130.) - Vale ressaltar que não importa que o 
autor somente tenha sido enquadrado formalmente no DNIT após o término 
da paridade, porquanto desde antes já havia o direito à equiparação. - 
Verifica-se que a gratificação em comento (GDIT), a exemplo da GDATA, 
GDPGPE, dentre outras, apesar de terem inicialmente sido instituídas com 
caráter "pro labore faciendo", terminou por se caracterizar, na prática, como 
gratificação de natureza geral, razão pela qual deve ser estendida aos 
inativos/pensionistas nos mesmos moldes em que paga aos servidores da 
ativa. - A GDIT foi instituída pelo art. 15 da Lei 11.171/2005. Por sua vez, a 
norma de transição prevista no art. 16-G da Lei nº 11.171/2005 findou por 
conferir um caráter geral à gratificação enquanto perdurasse a omissão do 
Executivo quanto à realização das avaliações de desempenho individual e 
institucional dos servidores, de sorte a justificar a sua extensão aos 
aposentados e pensionistas, nos mesmos moldes em que prevista para os 
servidores da ativa. - Portanto, ao se atribuir 80% (oitenta por cento) do seu 
valor máximo aos servidores da ativa, até que sejam efetivadas as 
avaliações, tal vantagem passou a ser geral e impessoal, retirando a natureza 
especial (pro labore faciendo) da gratificação por não existir ainda 
regulamento sobre os critérios da avaliação de desempenho individual e 
institucional, de maneira a permitir a extensão do pagamento aos servidores 
inativos, por força do artigo 40, § 8º, da CF/88, cuja redação anterior à 
Emenda Constitucional n.º41/2003 dispunha que as vantagens pecuniárias 
concedidas aos servidores em atividade devem ser estendidas aos inativos e 
pensionistas. Vale salientar não haver controvérsia nos autos sobre o direito 
da Recorrente à regra da paridade, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos na Emenda Constitucional n.º 41/2003. - De acordo com o 
entendimento do STF, no RE 662406, de Relatoria do Ministro TEORI 
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, DJe 18-02-2015, bem 
como com a jurisprudência desta TNU, conforme PEDILEF 
05069794220124058400, DOU 20/03/2015, Rel. Juiz Federal Bruno 
Leonardo Câmara Carrá: “A grande questão que o ponto suscita, todavia, é a 
de saber concretamente quando ocorre a referida conclusão do primeiro 
ciclo de avaliação. Nesses termos, decisão mais recente da augusta Corte 
esclarece que é da homologação de tais resultados que se considera 
concluída a avaliação que dá efetivo caráter pro labore faciendo à 
gratificação pleiteada. Transcrevo: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
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GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE 
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO 
DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES 
ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO 
PRIMEIRO CICLO. 1. O termo inicial do pagamento diferenciado das 
gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da 
homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro 
ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos 
financeiros a data anterior. 2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria 
MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - 
GDAFTA ao início do ciclo avaliativo. 3. Recurso extraordinário conhecido 
e não provido. (RE 662406, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 
DIVULG 13-02-2015 PUBLIC 18-02-2015). 6. Por essas razões, conheço e 
dou provimento ao Incidente de Uniformização para, uma vez mais, afirmar 
a tese de que a percepção da GDAPEC pelos inativos tenha como marco 
limite a conclusão do primeiro ciclo de avaliação individual/institucional de 
desempenho, assim entendido o momento da homologação do primeiro 
ciclo de avaliação.” - No caso dos autos, a União Federal apresentou 
portaria nº 175/2010 do Ministério dos Transportes, que homologou os 
resultados do primeiro ciclo de avaliação, em 31/08/2010. - Assim, o fato de 
a gratificação em tela ter sido regulamentada pelo Decreto nº 7.133, de 19 
de março de 2010, publicado no DOU de 22/03/2010, que previu os critérios 
e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações 
de desempenho individual e institucional, não retira o direito da parte 
recorrente ao passivo devido até a homologação dos resultados do primeiro 
ciclo e avaliações, ou seja, até 31 de agosto de 2010. - In casu, o acórdão 
proferido pelo Colegiado de Origem, neste ponto, manifestou-se nos 
seguintes termos, in verbis: “(...)Ainda que tenham sido realizadas as 
avaliações de desempenho, não há como se afastar, tão só em razão deste 
fato, o caráter genérico da Gratificação, pelo menos até que tenha sido 
efetivamente implantados os primeiros resultados da primeira avaliação 
realizada em folha de pagamento. Inclusive porque é entendimento assente 
nesta Turma no sentido de que é devido o pagamento das diferenças de 
remuneração até a efetiva implementação no contracheque dos ativos do 
primeiro ciclo de avaliação, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. (...)”. - Analisando o caso, não vislumbro qualquer divergência 
entre o Acórdão recorrido e os paradigmas apresentados, uma vez que 
aquele prestigiou o entendimento no sentido de que a extensão do 
pagamento da gratificação aos inativos nos mesmos moldes pagos aos 
servidores em atividade fica limitada à data final do primeiro ciclo de 
avaliação de desempenho, isto é, 31/08/2010, havendo, portanto, sintonia 
entre os julgados. - A meu ver, o que houve foi que o acórdão entendeu que 
a percepção da aludida gratificação pelo autor apenas a partir de 2011 em 
nada alteraria o seu direito, uma vez que os efeitos da decisão em ação 
coletiva devem retroagir à data da instituição da gratificação (sublinhei) - 
Contudo, tal ponto não foi objeto do presente Incidente, de sorte que 
inexiste similitude fática entre o Acórdão recorrido e os julgados 
paradigmas, sendo de rigor a incidência da Questão de Ordem 22/TNU. - 
Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do Incidente de Uniformização. 
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(PEDILEF: 0501086-33.2013.4.05.8304 RELATOR(A): JUIZ(A) 
FEDERAL FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER) 

9. Desse modo, ainda que o paradigma apresentado seja válido para demonstração da 
divergência, o Pedido de Uniformização deve ser julgado improcedente, fixando-se a tese 
de que, ainda que o enquadramento funcional tenha ocorrido por força de decisão judicial 
em ação coletiva, posteriormente ao primeiro ciclo de avaliações, há direito à percepção da 
GDAPEC no período retroativo, tendo em vista o caráter genérico da aludida gratificação, 
até a data da homologação dos resultados. 

10. Finalmente, o Incidente Nacional de Uniformização de jurisprudência formulado pela 
parte autora deve ser CONHECIDO e IMPROVIDO. 

ACÓRDÃO 

Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a 
TNU - Turma Nacional de Uniformização CONHECER DO INCIDENTE e NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra. 

 
São Paulo, 22 de junho de 2017. 
 
 

 
CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

Juíza Federal Relatora 


