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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal 
interposto pela parte autora, MARIA HELENA OGNIBENI MARTINS, contra 
acórdão da Turma Recursal de Rondônia, que negou provimento ao seu recurso, 
entendendo adequada a forma de cálculo da GDAEM para incorporação aos 
proventos de aposentadoria, tal como realizada pelo IBAMA, pela média dos 
valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses anteriores à aposentação. 

 Alega o recorrente que o acórdão recorrido contraria julgado da 
Turma Recursal do Sergipe, trazendo como paradigma o acórdão proferido nos 
autos 0506496-95.2015.4.05.8500, de relatoria do Juiz Federal Edmilson da Silva 
Pimenta, lavrado com a seguinte fundamentação:  

"(...) 

Pretende a parte recorrente ver reformada a sentença que indeferiu 
a sua pretensão de ver a Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Analista Ambiental – GDAEM –, percebida quando da ativa, 
incorporada aos seus proventos na medida da média em pontos dos 
últimos 60 meses que antecederam o pedido de aposentadoria.  

Incontroverso a esta altura que a parte autora faz jus à paridade, 
nos termos das regras de transição cunhadas nas ECs nºs 41/2003 e 
47/2005. 

O cerne da controvérsia diz respeito à interpretação que deve ser 
dada ao vocábulo “valores” contido na expressão “aplicar-se-á a 
média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses” da 
parte final da alínea “a” do inciso II do artigo 8º, da Lei nº 
11.156/06. 



Eis o inteiro teor do dispositivo: 

 Art. 1o  Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Especialista Ambiental – GDAEM, devida aos ocupantes dos 
cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, do 
Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
Instituto Chico Mendes, de que trata a Lei no 10.410, de 11 de 
janeiro de 2002, quando em exercício de atividades inerentes às 
atribuições do respectivo cargo no Ministério do Meio Ambiente, no 
Ibama ou no Instituto Chico Mendes. 

Art. 8o Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria 
ou às pensões, relativas a servidores referidos no art. 1o desta Lei, 
a GDAEM: 

 I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro 
de 2004, será: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

a) a partir de 1o de julho de 2008, correspondente a 40 (quarenta) 
pontos, considerados o nível, classe e padrão do servidor; e 
(Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 

 b) a partir de 1o de julho de 2009, correspondente a 50 (cinqüenta) 
pontos, considerados o nível, classe e padrão do servidor; (Incluído 
pela Lei nº 11.907, de 2009) 

II - para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de 
fevereiro de 2004, será: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

a) quando percebida por período igual ou superior a 60 (sessenta) 
meses e ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se 
aplicar o disposto nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 
41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3o da Emenda 
Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á a média 
dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; (Incluído 
pela Lei nº 11.907, de 2009) 

b) quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses, ao 
servidor de que trata a alínea a deste inciso aplicar-se-á o disposto 
nas alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; e (Incluído pela 
Lei nº 11.907, de 2009) 

A ré, ao conceder a aposentadoria da parte autora, o interpretou 
como a média dos valores monetários percebidos a título da referida 



gratificação nos últimos 60 meses que antecederam o pedido de 
aposentadoria. 

A parte demandante defende que tal interpretação lhe causou 
prejuízos porquanto acabou por representar burla à regra da 
paridade, já que a referência aos pontos que lhe deram ensejo 
acabou por ser perdida a partir da sua incorporação na 
aposentadoria, o que relegou a rubrica decorrente de tal operação 
apenas às revisões remuneratórias gerais, e não às eventuais e 
futuras revisões dos valores dos pontos que lhes deram causa. 

Merece guarida a sua irresignação, data venia. 

Em princípio não haveria nenhum óbice a que “a média dos valores 
recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses” se referisse à média dos 
valores monetários percebidos a título da GDAEM nos últimos 60 
meses. Tal interpretação, contudo, encontra obstáculo na solução 
dada pela alínea “b” do mesmo inciso II, a qual determina, para os 
casos nela previstos, a aplicação das alíneas “a” e “b” do inciso 
anterior.  Estas, por seu turno, determinam que incorporação se 
dará na medida de 40 ou 50 pontos, respectivamente, conforme a 
subsunção ao caso. 

Ora, a referência da alínea “b”, do inc. II a pontos deve 
condicionar a interpretação a ser dada à alínea “a” do mesmo 
inciso no tocante à “média dos valores”, de modo que, em termos 
de pontos, fica estabelecido um piso mínimo de 40 ou 50 pontos, 
conforme o caso, e, nos casos amparados pela alínea “a” do inc. II, 
uma pontuação que pode variar de 51 a 100 pontos, conforme a 
situação específica do servidor envolvido. Pensar diferente 
corresponderia a dar tratamento diverso a situações 
ontologicamente idênticas sem nenhuma razão lógico-racional ou 
de ordem jurídica que o justificasse. 

Não se trata de negar vigência a qualquer dispositivo legal, mas de 
interpretar a indigitada alínea “a” do inciso II de forma 
consentânea com todo o artigo 8º e seus demais incisos e alíneas, 
quando analisados em seu conjunto. 

Destarte, mantida a referência aos pontos na operação 
incorporação da GDAEM à aposentadoria, mantida estará a regra 
constitucional da paridade, uma vez que a correspondente rubrica 
dos proventos ou pensões serão revistas sempre que revistos os 
valores dos pontos que lhe deram causa, na mesma proporção. 

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito do recurso 
inominado DOU-LHE PROVIMENTO, declarando o direito de ter 



a gratificação intitulada GDAEM incorporada à sua aposentadoria 
na medida da média de pontos a que fez jus nos últimos 60 meses 
que antecederam o pedido de aposentadoria, convertendo-se o 
resultado em pontos, por ocasião da concessão da aposentadoria, 
em expressão monetária por aplicação do anexo II da Lei nº 
11.159/06, pagando-lhe as diferenças decorrentes de tal operação, 
observada a prescrição quinquenal e o valor de alçada dos JEFs." 

Discorre no sentido de que o cálculo realizado através da média 
aritmética dos valores recebidos nos últios 60 (sessenta) meses afronta a paridade, 
já que os valores pagos na ativa são calculados em razão da pontuação, havendo 
valor que se altera por ponto e baseado no vencimento básico. 

Admitido o pedido de uniformização pela Presidência da TNU, 
decidiu-se pela afetação do processo à sistemática dos representativos da 
controvérsia em pleno, gerando o Tema 231: saber qual o critério de cálculo da 
GDAEM para fim de incorporação aos proventos de aposentadoria ou às 
pensões. 

Publicado Edital para manifestação de eventuais interessados, foram 
admitidos a CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 
PÚBICO FEDERAL e a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL como amicus curiae, apresentando 
manifestação no evento 39, reiterando a necessidade de alteração da forma de 
cálculo da incorporação da gratificação em questão, em razão de malferimento à 
paridade. 

É o relatório.  

VOTO 

Inicialmente, anoto que a questão relativa à admissão do presente 
pedido de uniformização já foi analisada quando da afetação em representativo da 
controvérsia.  

Por outro lado, em que pese a manifestação do recorrido no evento 
54 acerca da renúncia da autora ao direito sobre o qual se funda a ação, entendo 
que o julgamento não deva ser interrompido. 

Com efeito, a partir do momento em que há a afetação de um 
processo ao procedimento próprio dos representativos da controvérsia, destacado 
por representar um tema de grande repetição e repercussão no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais, o julgamento deixa de dizer respeito exclusivamente ao caso 
concreto, mas se passa a julgar o tema em si mesmo, a ser replicado em um sem 
número de outros feitos. 



Ademais, uma vez julgada a questão e firmada a tese, questões 
concretas relativas ao processo e que, inclusive, demandam a análise de 
documentação, deverão ser verificadas pela Turma de origem, que poderá, se for 
o caso, deixar de adequar seu julgado à referida tese firmada. 

Pois bem, a questão controvertida trazida a debate diz respeito ao 
cálculo do GDAEM quando de sua incorporação aos proventos de aposentadoria, 
em especial a interpretação adequada a ser dada ao artigo 8º, II, "a", da Lei 
11.156/05 (com as alterações introduzidas pela Lei 11.907/09), assim lançado: 

"Art. 8º Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria 
ou às pensões, relativas a servidores referidos no art. 1º desta Lei, 
a GDAEM: 

I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro 
de 2004, será: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

a) a partir de 1º de julho de 2008, correspondente a 40 (quarenta) 
pontos, considerados o nível, classe e padrão do servidor; 
e (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 

b) a partir de 1º de julho de 2009, correspondente a 50 (cinqüenta) 
pontos, considerados o nível, classe e padrão do servidor; (Incluído 
pela Lei nº 11.907, de 2009) 

II - para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de 
fevereiro de 2004, será: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

a) quando percebida por período igual ou superior a 60 (sessenta) 
meses e ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se 
aplicar o disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional 
nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á a média dos valores 
recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; (Incluído pela Lei nº 
11.907, de 2009) 

b) quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses, ao 
servidor de que trata a alínea a deste inciso aplicar-se-á o disposto 
nas alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; e (Incluído pela 
Lei nº 11.907, de 2009) 

III - aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das 
aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)" g.n. 

A grande controvérsia reside na expressão "média dos valores 
recebidos nos últimos doze meses", aaplicando o réu uma média fixa dos valores 



nominalmente recebidos e pretendendo a autora que tal valor leve em consideração 
a pontuação do período em questão, para manutenção dos mesmos critérios de 
pagamento aplicados aos servidores da ativa, de molde a que a paridade 
constitucionalmente garantida às aposentadorias concedidas nos termos dos 
artigos 3º e 6º da EC 41/03 e 3º da EC 47/05 não seja violada. 

Necessária, assim, uma breve análise acerca do sistema 
remuneratório dos servidores públicos, tal qual delineado pela Constituição 
Federal. 

A forma de remuneração dos servidores públicos é extraída 
diretamente do texto constitucional, em especial do artigo 37, X, XI, XII e XV e 
artigo 39, §1o: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
(...) 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 
o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices;  
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e 
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados 
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais 
no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos;  
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo; 
(...) 



XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 
153, § 2º, I;  
(...)” 

Conclui-se que é composta por um valor padrão do cargo público 
fixado em lei, denominado vencimento, acrescido dos demais componentes do 
sistema remuneratório, que são as vantagens conferidas por lei. 

O vencimento padrão é compreendido como a retribuição pura e 
simples pelos serviços prestados, enquanto que as vantagens pecuniárias são 
outras parcelas, igualmente criadas por lei, que são concedidas em decorrência de 
situações peculiares, que podem dizer respeito à passagem do tempo, ao 
cumprimento do trabalho em condições especiais, a características pessoais 
relevantes do servidor, entre outras. Tais verbas podem ou não incorporar os 
proventos de aposentadoria, conforme a específica situação legal e de fao, sendo 
que a GDAEM, como visto, é objeto de incorporação. Desta forma, há que se 
observar, quando aplicável ao regime jurídico do servidor, a paridade em seu 
pagamento em relação aos servidores da ativa. 

Com efeito, o artigo 40, §8º, da Constituição Federal previa a 
garantia de paridade entre a remuneração dos servidores ativos e inativos, com a 
revisão de ambos na mesma época e nos mesmos termos: 

“§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de 
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 
em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência 
para a concessão da pensão, na forma da lei.” 

Por ocasião da Emenda Constitucional 41/03, o referido §8º foi 
alterado, deixando de contemplar a previsão da paridade referida e apenas 
garantindo o reajustamento dos proventos de aposentadoria para a manutenção de 
seu valor real, aplicando-se aos servidores que ingressassem no sistema após sua 
publicação: 

“§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003)” 



Entretanto, tal emenda garantiu, em seu artigo 7º, referida paridade 
aos servidores já em fruição de aposentadoria: 

“Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição 
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta 
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e 
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores 
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma 
da lei.” 

Em relação aos servidores que ingressaram antes da Emenda 
Constitucional 41/03, mas se aposentaram após a sua edição, as regras de transição 
a serem observadas são aquelas previstas pela EC 47/05, que são aplicáveis 
retroativamente à data da EC 41/03, nos termos do seu artigo 6o: 

“Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003.” 

Pois bem, referida emenda estabeleceu duas hipóteses de transição: 
uma para os servidores que ingressaram até a publicação da EC 41/03 e outra para 
aqueles que já haviam ingressado antes da publicação da EC 20/98. 

A paridade foi garantida em ambas as hipóteses, apenas sendo 
estabelecidos requisitos diferentes em cada uma das situações mencionadas: no 
caso de servidores que ingressaram até a EC 20/98, necessária a observância dos 
requisitos estabelecidos no artigo 3º da EC 47/05: 

“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas 
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas 
regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 
41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 
aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 



II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 
anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria; 
III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites 
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de 
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a 
condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de 
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 
7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual 
critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores 
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este 
artigo.” 

Já para os servidores ingressos até a publicação da EC 41/03, o artigo 
aplicável é o 2º, que remete aos requisitos constantes do artigo 6º da EC 41/03: 

“Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas 
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas 
regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 
a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com 
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da 
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de 
idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da 
Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as 
seguintes condições: 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de 
idade, se mulher; 
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e  
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo 
em que se der a aposentadoria.” 

Em suma, com a edição da EC 47/05, foi garantido aos servidores 
que ingressaram no serviço público até a EC 41/03 a paridade plena entre 
vencimentos da ativa e proventos de aposentadoria, ainda que a aposentadoria 
ocorra após a data da publicação da EC 41/03, desde que a aposentadoria tenha 
por fundamento o preenchimento dos requisitos do artigo 6º da EC 41/03 ou do 
artigo 3º da EC 47/05. 

Ora, uma vez firmado que a gratificação em questão deve ser 
incorporada aos proventos de aposentadoria, assim como o direito de paridade 
plena aos servidores que se enquadrem nos dispositivos constitucionais retro 



mencionados, não se afigura possível o pagamento diferenciado do valor da 
gratificação em questão para os ativos e inativos. 

Entretanto, esta é a realidade inaugurada pelo artigo 8º, II, "a", da 
Lei 11.156/05, com a alteração trazida pela Lei 11.907/09, da forma como 
interpretado pelo réu, na medida em que os servidores da ativa percebem sua 
gratificação com base no sistema da pontuação, pelo que há reajustamento e 
modificação dos valores quando das revisões do vencimento básico e do próprio 
ponto, enquanto que os servidores inativos têm o valor da gratificação firmado no 
momento da aposentadoria, em uma média nominal fixa e que passa a perder valor 
em comparação dos os vencimentos da ativa, em clara afronta à paridade. 

Desta forma, em verdade a expressão "média dos valores recebidos" 
deve ser compreendida da forma como estipulado pelo acórdão paradigma:  

"(...)a referência da alínea “b”, do inc. II a pontos deve condicionar 
a interpretação a ser dada à alínea “a” do mesmo inciso no tocante 
à “média dos valores”, de modo que, em termos de pontos, fica 
estabelecido um piso mínimo de 40 ou 50 pontos, conforme o caso, 
e, nos casos amparados pela alínea “a” do inc. II, uma pontuação 
que pode variar de 51 a 100 pontos, conforme a situação específica 
do servidor envolvido. Pensar diferente corresponderia a dar 
tratamento diverso a situações ontologicamente idênticas sem 
nenhuma razão lógico-racional ou de ordem jurídica que o 
justificasse. 

Não se trata de negar vigência a qualquer dispositivo legal, mas de 
interpretar a indigitada alínea “a” do inciso II de forma 
consentânea com todo o artigo 8º e seus demais incisos e alíneas, 
quando analisados em seu conjunto. 

Destarte, mantida a referência aos pontos na operação 
incorporação da GDAEM à aposentadoria, mantida estará a regra 
constitucional da paridade, uma vez que a correspondente rubrica 
dos proventos ou pensões serão revistas sempre que revistos os 
valores dos pontos que lhe deram causa, na mesma proporção." 

Com efeito, qualquer outra interpretação seria estabelecer não 
somente um tratamento diferente entre servidores inativos, mas também anular a 
garantia à paridade aos servidores que fazem jus a ela, quando tiverem percebido 
a gratificação por sessenta ou mais meses. 

Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização, julgando-o como representativo da controvérsia, para 1) fixar a 
tese do Tema 231, nos seguintes termos: para fim de cálculo do valor da GDAEM, 
quando de sua incorporação aos proventos de aposentadoria, a expressão "média 
dos valores recebidos", constante do artigo 8º, II, "a", da Lei 11.156/05, deve ser 



compreendido como média da pontuação recebida pelo servidor, com 
reajustamento  da verba sempre que revistos os valores dos pontos que lhe deram 
causa, na mesma proporção dos servidores da ativa; 2) devolver os autos à origem 
para adequação à tese ora afirmada. 

 

TAÍS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL 

Juíza Relatora 
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REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 

VOTO-VISTA 

Pedi vista dos autos com o objetivo de melhor refletir acerca dos 
pontos controvertidos discutidos no presente incidente de uniformização e, após 
análise, concluo no mesmo sentido da Relatora, até porque o critério de cálculo 
adotado no voto proferido - com base na média dos pontos recebidos pelo servidor 
- foi o adotado administrativamente após a edição da Lei n.º 13.324/2016. 

Ante o exposto, voto por dar provimento ao incidente, nos termos 
do voto da Relatora.  

 

JAIRO GILBERTO SCHÄFER 

Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0004427-94.2014.4.01.4103/RO 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL 

REQUERENTE: MARIA HELENA OGNIBENI MARTINS 

REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 
LEI FEDERAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. TEMA 231. ADMINISTRATIVO. FORMA 
DE CÁLCULO DA GDAEM PARA A INCORPORAÇÃO AOS 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR COM 
DIREITO À PARIDADE CONSTITUCIONAL. TESE 
FIRMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.  

1. OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENQUADRAM NAS 
REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 6º DA EC 
41/03 E 3º DA EC 47/05 POSSUEM DIREITO À PARIDADE 
DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM 
RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA 
ATIVA. 

2. A GDAEM COMPÕE OS VENCIMENTOS E INCORPORA-
SE, POR LEI, AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, 
PELO QUE A REGRA DE PARIDADE DEVE SER 
OBSERVADA NA SUA FORMA DE CÁLCULO E 
CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO. 

3. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE O CÁLCULO DE SEU 
MONTANTE, NO CASO DE SERVIDORES QUE 
RECEBERAM A GRATIFICAÇÃO POR SESSENTA OU 
MAIS MESES, PELA "MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS" 
(ART. 8º, II, "A", DA LEI 11.156/09), DEVENDO TAL 
EXPRESSÃO SER INTERPRETADA COMO MÉDIA DA 
PONTUAÇÃO QUE GEROU O VALOR DA VERBA. 



4. TESE FIRMADA: PARA FIM DE CÁLCULO DO VALOR 
DA GDAEM, QUANDO DE SUA INCORPORAÇÃO AOS 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA, A EXPRESSÃO 
"MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS", CONSTANTE 
DO ARTIGO 8º, II, "A", DA LEI 11.156/05, DEVE SER 
COMPREENDIDO COMO MÉDIA DA PONTUAÇÃO 
RECEBIDA PELO SERVIDOR, COM 
REAJUSTAMENTO  DA VERBA SEMPRE QUE 
REVISTOS OS VALORES DOS PONTOS QUE LHE 
DERAM CAUSA, NA MESMA PROPORÇÃO DOS 
SERVIDORES DA ATIVA. 

6. RECURSO PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos do voto da Juíza 
Relatora, julgando-o como representativo da controvérsia, para 1) fixar a tese do 
Tema 231, nos seguintes termos: para fim de cálculo do valor da GDAEM, quando 
de sua incorporação aos proventos de aposentadoria, a expressão "média dos 
valores recebidos", constante do artigo 8º, II, "a", da Lei 11.156/05, deve ser 
compreendido como média da pontuação recebida pelo servidor, com 
reajustamento da verba sempre que revistos os valores dos pontos que lhe deram 
causa, na mesma proporção dos servidores da ativa; 2) devolver os autos à origem 
para adequação à tese ora afirmada. Acórdão lavrado pelo Juiz Federal Jairo da 
Silva Pinto, sucessor da Juíza Federal Taís Ferracini.  

Brasília, 18 de setembro de 2020. 

 

JAIRO DA SILVA PINTO 

Juiz Federal 


