
GDAEM – INFORMAÇÕES SOBRE O TERMO DE OPÇÃO DA LEI N. 13.324/2016

Como é de amplo conhecimento dos filiados, no dia 31.10.2018 se encerrará o prazo

para assinatura do termo de opção trazido pela Lei n. 13.324./2016, para incorporação da GDAEM

aos proventos de aposentadoria. Para auxiliar os aposentados/pensionistas na tomada dessa decisão,

a  ASIBAMA/DF reuniu  algumas  informações  relevantes,  abaixo  indicadas  em tópicos,  melhor

detalhadas na nota anexa. 

• A Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005, que criou a GDAEM, permitiu a sua incorporação

aos proventos de aposentadoria no patamar de 50 (cinquenta) pontos;

• O art. 14 da Lei n. 11.156/2005 garantiu o pagamento retroativo da GDAEM a partir de 1º

de novembro de 2004;

• A Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, criou uma nova forma de incorporação da GDAEM

aos  proventos.  De  acordo  com o  art.  88,  o  servidor  poderá  optar  pelo  recebimento  da

gratificação segundo cálculo feito com base na média dos pontos percebidos nos últimos 60

(sessenta) meses, em percentuais que são majorados de forma gradual até a incorporação

integral (67%, 84% e 100%); 

• Essa  possibilidade  apenas  é  conferida  aos  servidores  que  têm  direito  à  paridade  e  à

integralidade  de proventos e que receberam essa gratificação por, pelo menos, 5 (cinco)

anos completos quando estavam em atividade;

• Para que o servidor receba a GDAEM de acordo com a Lei nº 13.324/2016, é necessário

assinar  um termo de opção,  de caráter  irretratável,  em que renuncia à  forma de cálculo

reconhecida por decisão administrativa ou judicial. Ou seja, o servidor deverá abrir mão das

ações  coletivas  da  ASIBAMA/DF,  em  que  pode  haver  um  passivo  a  receber  (valores

retroativos  relativos  à  diferença  entre  o  que  deveriam  estar  recebendo  desde  que  se

aposentaram e o que efetivamente receberam); 

• Os servidores que já estão aposentados e preenchem os requisitos para receber a GDAEM

pela média de pontos (Lei nº 13.324/2016), possuem até 31 de outubro de 2018 para assinar

o termo de opção;

• Como  a  assinatura  do  termo  implica  a  renúncia  às  ações  judiciais  da  ASIBAMA/DF,

necessário tecer considerações acerca 3 (três) ações coletivas em curso que tratam sobre a

incorporação da GDAEM aos proventos: a) Ação Coletiva nº 30260-07.2005.4.01.3400; b)

Ação  Coletiva  nº  58013-60.2010.4.01.3400;  e  c)  Ação  Coletiva  nº  16994-

98.2015.4.01.3400;

• Na 1ª ação, requer-se o pagamento da GDAEM aos aposentados e aos pensionistas, com

direito à paridade e à integralidade, no mesmo patamar pago aos servidores ativos, até que



haja regulamentação da gratificação. Atualmente, possui julgamento desfavorável e aguarda

julgamento de recurso;

• Aqueles que se aposentaram antes de  novembro de 2009 são beneficiários apenas dessa

primeira  ação,  pois  não  receberam  a  GDAEM  por  60  (sessenta)  meses  antes  de  se

aposentarem. Além disso, não podem fazer a opção constante na Lei n. 13.324/2016, pois

não preenchem o requisito temporal para tanto. Aqueles que se aposentaram após essa data

podem  se  beneficiar  das  outras  2  (duas)  ações  coletivas  da  ASIBAMA/DF,  abaixo

discriminadas; 

• Na  Ação Coletiva  nº  58013-60.2010.4.01.3400,  o  objetivo  é  que  o  cálculo  do  valor  da

GDAEM devido a cada servidor considere a média das últimas 60 (sessenta) pontuações

obtidas nas avaliações de desempenho que deram causa à aposentadoria ou à pensão e não a

média de valores;

• Há liminar favorável, confirmada em sentença, para que a GDAEM seja incorporada pela

média de pontos, e não pela média de valores, aos proventos dos servidores que a receberam

por pelo menos 5 (cinco) anos enquanto ativos; 

• A liminar foi concedida em 29 de abril de 2014. Logo após o início do seu cumprimento

pelos  órgãos  públicos  (IBAMA/ICMBio/MMA),  os  servidores  começaram  a  receber  a

GDAEM de forma integral. Ou seja, aqueles que se aposentaram a partir dessa data e eram

beneficiários  dessa  ação,  provavelmente  terão  um  passivo  menos  expressivo  (valores

retroativos a receber);

• Isso quer dizer o seguinte: 1) aposentadoria em 2009/2010 - maior passivo a receber; e 2)

aposentadoria em 2013/2014 - menor passivo a receber. 

• Importante informar que, nessa demanda, há restrição do cumprimento da decisão judicial

apenas aos filiados constantes de listagem juntada ao processo em dezembro de 2010 ,

que, por um equívoco, não elenca os servidores que estavam cedidos para outros órgãos à

época.;

• A questão está pendente de resolução pelo TRF1, que, ao apreciar o Agravo Regimental

interposto pela ASIBAMA/DF, poderá incluir no rol de beneficiários da ação aqueles que

não  constam da  lista  inicial  e  que  já  eram associados  na  data  de  ajuizamento  da  ação

(dez.2010);

• Por fim, na Ação Coletiva nº 16994-98.2015.4.01.3400, o pedido de liminar foi indeferido e

foi proferida sentença de improcedência. Aguarda-se julgamento de apelação da ASIBAMA/

DF.

• Em caso de reversão do êxito dessa ação, o passivo será retroativo a 2010 (cinco anos antes

da propositura da ação).




