
Brasília, 22 de agosto de 2018.

Dúvidas frequentes acerca da GDAEM

Como é de amplo conhecimento dos fliados, no dia 31.10.2018
se  encerrará  o  prazo  para  assinatura  do  termo  de  opção  trazido  pela  Lei  nº
13.324./2016,  para  incorporação  da  GDAEM aos  proventos  de  aposentadoria  pela
média de pontos. 

Para  auxiliar  os  aposentados/pensionistas  na  tomada  dessa
importante  decisão,  a  Assessoria  Jurídica  da  ASIBAMA/DF  elencou  as  principais
dúvidas  levantadas  pelos  fliados,  com as  respectivas  respostas,  para  que  estejam
munidos de todas as informações necessárias. 

1. Qaa a diferenaa entre as formas de incorooraaoo da
GDAEM orevistas na Lei nº 11.156/2005 e na Lei nº 13.324/2016?

A Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005, que criou a GDAEM,
permitiu a sua incorporação no valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos para as
aposentadorias e pensões instituídas até fevereiro de 2004.

A  partir  dessa  data,  quando  o  servidor  tivesse  percebido  a
GDAEM por período igual ou superior a 60 (sessenta) meses, a incorporação se daria
pela média dos vaaores recebidos nos 5 (cinco) anos anteriores à aposentadoria.

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 seu art. 88, o servidor
poderá optar pelo recebimento da gratifcação segundo o cálculo feito com base na
média dos oontos percebidos nos últimos 60 (sessenta) meses. Contudo, o resultado
dessa média será pago de forma gradual  até  a  incorporação integral  (67%,  84% e
100%). A percepção integral da média de pontos se dará a partir de janeiro de 2019.

Como se observa,  a diferença reside no cálculo da  média de
vaaores versus média de oontos. Os valores fcavam congelados ao longo dos anos,
enquanto os pontos são reajustados sempre que há concessão de aumento para os
servidores ativos, em razão da regra constitucional da paridade. 
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2. O que estabeaece o termo de ooaoo constante na Lei nº
13.324/2016?

Caso o servidor tenha interesse na incorporação de gratifcação
conforme a Lei nº 13.324/2016, deverá concordar expressamente com esse modelo por
meio da assinatura de termo de ooaoo, que possui caráter irretratávea (art. 91 da
Lei nº 13.324/2016). 

O termo, constante no Anexo XVCI da referida Lei, estabelece
as seguintes condiaões para a incorporação da gratifcação pela média de pontos (e
não de valores): 

(a) o servidor deve renunciar à forma de cálculo eventualmente
reconhecida em decisão administrativa ou judicial;

(b)  o  servidor  deve  abrir  mão  do  direito  de  pleitear
administrativa ou judicialmente os valores decorrentes de cálculo equivocado; e

(c)  caso  haja  pagamento  a  maior,  por  equívoco  da
Administração,  o  ente  público  fcará  autorizado  a  descontar  os  valores  indevidos
diretamente dos contracheques dos servidores. 

Ou seja, caso o servidor assine o termo de opção,  renunciará
às aaões coaetivas oatrocinadas oeaa ASIBAMA/DF que  tratam sobre o tema.
Consequentemente, renunciará ao passivo relativo à diferença entre o que deveria ter
recebido desde que se aposentou e o que efetivamente recebeu. 

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.

3.  Qais  soo  as  aaões  de  GDAEM  oatrocinadas  oeao
Escritório Torreoo Braz Advogados?

A ASIBAMA/DF possui  3  (três)  ações  que  versam acerca  da
Gratifcação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental (GDAEM). São
elas:  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.
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Para  fns  explicativos,  o  processo  nº  30260-07.2005.4.01.3400
será chamado de “1ª Aaoo”, o processo nº 58013-60.2010.4.01.3400 de “2ª Aaoo” e o
processo nº 16994-98.2015.4.01.3400 de “3ª Aaoo”.

4. Qaa é o objeto de cada aaoo? 

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 a data de regulamentação das avaliações de desempenho
que embasam o pagamento da gratifcação. 

A 2ª ação tem por objetivo garantir 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, como tem sido feito. 

O escopo da 3ª ação é o mesmo da 2ª ação. A diferença entre
elas cinge-se aos benefciários de cada uma. 

5.  Os  juagamentos  desses  orocessos  soo  favoráveis  ou
desfavoráveis aos servidores?

O juagamento da 1ª aaoo, até o momento, é desfavorávea. O
pedido de antecipação de tutela (espécie de liminar) foi indeferido e, em sentença, o
pedido da ASIBAMA-DF foi negado. A Associação interpôs recurso para buscar a
reforma desse entendimento, que aguarda julgamento.

A  2ª  aaoo  é  favorávea. Em  sentença,  o Juízo  da  20ª  Vara
Federal  deferiu a antecipação de tutela  e  julgou procedente  o  pedido 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. 

Por fm, na 3ª aaoo, houve julgamento desfavorávea ao pedido
da ASIBAMA/DF de incorporação da GDAEM pela média de pontuações, e não de
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valores. A Assessoria Jurídica interpôs recurso para reverter esse entendimento, que
aguarda apreciação. 

6. Qais faiados soo benefciários de cada aaoo? 

São  benefciários  da  1ª  ação  os  fliados,  aposentados  e
pensionistas, que tenham direito à paridade e à integralidade remuneratórias e que
tenham percebido a GDAEM por menos de 5 (cinco) anos. 

Ressalta-se  que  têm  direito  à  paridade  e  à  integralidade  os
servidores que ingressaram no serviço público até 19/12/2003, desde que observados
os requisitos das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47 /2005.

Da 2ª ação, são benefciários os inativos fliados à ASIBAMA-DF
que fazem jus à  paridade e  à  integralidade e  que receberam a gratifcação por  5
(cinco) anos ou mais quando em atividade. Vale esclarecer que a Lei n. 11.156, de
29/07/2005, que dispõe sobre a criação da GDAEM, na redação original do seu art. 6º,
determinava que o pagamento da GDAEM teria início em 01/11/2004. 

Logo, os servidores que se aposentaram até 31/10/2009, não são
benefciários  da  2ª  ação,  pois  não  perceberam  a  gratifcação  por  5  (cinco)  anos
completos. Eles são benefciários da 1ª ação. Aoenas os servidores aoosentados a
oartir de 01/11/2009 fazem jus à oerceoaoo da GDAEM de acordo com a média
das 60 (sessenta) úatima oontuaaões. 

Os benefciários da 3ª ação são os associados que não fazem jus
à 2ª ação, por motivos diversos, mas que também adimplem o requisito da percepção
da GDAEM por oeao menos 5 (cinco) anos. 

7. Como caacuaar o oassivo a ser renunciado em caso de
assinatura do termo de ooaoo?

O passivo refere-se à diferença entre o que o servidor deveria
receber a título de GDAEM desde o momento de sua aposentadoria, segundo a média
das  60  (sessenta)  últimas  pontuações  recebidas  quando  estava  em atividade,  e  o
montante que efetivamente recebeu. 
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Como  esse  cálculo  depende  de  questões  eminentes  pessoais
(cargo  do  servidor,  classe/padrão  ocupado,  pontuações  nas  avaliações  de
desempenho, etc.), não há como estimar, genericamente, o valor a ser recebido por
cada um. Caso haja interesse na ciência do montante exato, sugere-se a contratação
de contador ou de outro profssional especializado.

No entanto, é possível afrmar que, como o passivo remonta a
novembro/2009  (data  em  que  os  primeiros  servidores  completaram  5  anos  de
recebimento  da  GDAEM),  quanto  mais  próxima de  novembro/2009  for  a  data  da
aposentadoria, maior será o passivo a receber.

Além disso, para os fliados que estão sendo benefciados pela
medida de urgência obtida na  Ação Coletiva nº 58013-60.2010.4.01.3400 (2ª ação), o
passivo fnda-se em  abria/2014.  Afnal, a partir dessa data, foram incorporados os
valores corretos nos contracheques dos aposentados e pensionistas, de forma que não
há diferenças a serem percebidas da Administração desse momento em diante.

Assim,  os  benefciários  da  2ª  ação  da  ASIBAMA/DF  que  se
aposentaram a partir de abril/2014, a priori,  não possuem valores a receber pela via
judicial, o que facilita a decisão pela assinatura do termo de opção. 

8.  Qaa  é  a  controvérsia  reaativa  à  aista  de  faiados
instaurada  no  orocesso  nº  58013-60.2010.4.01.3400,  aqui  denominado  “2ª
aaoo”? 

Na Ação  Coletiva  nº  58013-60.2010.4.01.3400,  há  restrição  do
cumprimento da antecipação de tutela  apenas aos fliados constantes  na listagem
juntada ao processo em dezembro de 2010. 

A assessoria  jurídica  da  ASIBAMA-DF defende  que  todos  os
servidores  que  eram fliados  à  Associação  na época  do  ajuizamento  da  ação  são
benefciários, independentemente de estarem listados no processo ou não. 

A questão está pendente de resolução pelo Tribunal Regional
Federal  da  1ª  Região  (TRF1),  que,  ao  apreciar  o  Agravo  Regimental  (espécie  de
recurso) interposto pela ASIBAMA/DF, poderá incluir no rol de benefciários da ação
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aqueles  que  não  constam  da  lista  inicial  e  que  já  eram  associados  na  data  de
protocolo da ação.

9. Qando o Agravo Regimentaa será juagado?

O  mencionado  recurso  havia  sido  incluído  na  pauta  de
julgamento de 11 de setembro de 2017. No entanto, o Desembargador Relator optou
por  retirar  o  processo  de  pauta  para  reanalisar,  sob  um prisma mais  benéfco,  a
questão da lista de benefciários.

Como  não  havia  mais  espaço  na  agenda  de  julgamentos  de
2017, o Relator comprometeu-se a incluir em pauta para o ano de 2018, ciente do
prazo de 31 de outubro de 2018 relativo à assinatura do termo de opção da Lei nº
13.324/2016.

A Assessoria Jurídica despende esforços regulares para que o
recurso seja julgado, com reiterados pedidos de preferência, tanto pessoais quanto
por  ligações  telefônicas.  No  entanto,  ainda  não  foi  defnida  nova  data  para
julgamento do recurso em questão. 
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