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REFERÊNCIA:    OFÍCIO n. 13134/2020/DIAAU/PRU1R/PGU/AGU - NUP: 00410.022788/2020-35
(REF. 1025414-02.2020.4.01.3400)
INTERESSADO: SINDICATO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PARAIBA-
SINDAPE/PB
ASSUNTOS:         GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO - INCLUSÃO NOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS

 
1. Por meio do Ofício em destaque (10216766), oriundo da Procuradoria-Regional da União
da 1ª Região, foram solicitados subsídios à defesa da União sobre os fundamentos constantes da petição
inicial da Ação Ordinária nº  1025414-02.2020.4.01.3400, proposta pelo Sindicato dos Aposentados e
Pensionistas da Paraíba - SINDAPE/PB, em face da União Federal, em trâmite na Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal.

2. Foi requerido o seguinte:

a) que a União seja condenada a revisar as pensões dos substituídos, de forma a manter a
paridade com os servidores em atividade, devendo ser-lhes estendidos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, desde a
data do início do benefício, 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; bem como pagar as diferenças das parcelas não
pagas nos momentos oportunos, salvo as prescritas, acrescidas de juros e correção
monetária;

b) seja reconhecido direito da parte autora à paridade remuneratória com o pessoal da
ativa, sem a aplicação de qualquer redução em seus proventos, sujeitando-se também,
assim, em caso de procedência, o que se espera, às revisões remuneratórias do pessoal da
ativa; bem como pagar as diferenças das parcelas não pagas nos momentos oportunos,
salvo as prescritas, acrescidas de juros e correção monetária;

c) condenação da União ao pagamento das gratificações de desempenho no mesmo
percentual pago aos servidores em atividade, devendo para tanto serem compensados
eventuais valores recebidos a título de gratificação extinta anteriormente.

3. A solicitação veio a essa Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -
SRPPS que exerce, por previsão regimental, as atribuições conferidas à União pelo art. 9º  da Lei nº
9.717, de 1998, que estabelece as regras gerais aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social -
RPPS de todos os entes federativos. Entre essas atribuições está a de orientar os RPPS sobre a
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aplicação das normas vigentes. Nesse sentido, é que serão prestadas as informações pertinentes ao tema
de que tratam os autos.

4. É o que se mostra necessário relatar. Passa-se à análise.

5. Do exame da inicial, observa-se que, em que pese a generalidade dos pedidos, que exige
a aplicação, pela União, da paridade dos benefícios previdenciários com a remuneração dos servidores
efetivos, a discussão está relacionada à forma de transferência a esses benefícios de parcelas
remuneratórias criadas em Lei pela União, como gratificação de incentivo à produtividade. A inicial cita,
como exemplo, a Lei nº  11.171, de 2005, que dispôs sobre a criação de carreiras e do Plano Especial de
Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, criou a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes - GDAIT, Gratificação de Qualificação - GQ
- Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes - GDIT , Gratificação de Desempenho de
Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT - GDAPEC e Gratificação de
Desempenho de Atividades Administrativas do DNIT - GDADNIT.

6. Portanto, a discussão central dos autos refere-se à revisão dos benefícios de
aposentadoria e pensão aos servidores amparados em Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e
de quais verbas remuneratórias devem ser incluídas no valor desses benefícios, tanto na concessão
quanto na revisão em cumprimento à regra da paridade. Para orientação quanto à questão, deve ser
verificado se toda e qualquer parcela percebida pelo servidor em atividade deve ser transferida aos
benefícios aos quais se aplica a regra de cálculo pela integralidade e a revisão pela paridade prevista no
art. 40, § 8º  da Constituição Federal, na redação da Emenda nº  20, de 1998, que ainda é garantida a
algumas hipóteses de benefícios aos quais se aplica o disposto no art. 7º  da Emenda nº  41, de 2003,
transcrito a seguir:

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. (grifamos)
 

7. São revistos paritariamente com a remuneração dos servidores em atividade, conforme
regra contida no art. 7º  da Emenda Constitucional nº  41/2003 os seguintes benefícios:

a) aposentadorias e pensões concedidas até 31/12/2003 (art. 7º  da Emenda nº  41, de
2003);

b) aposentadorias para cuja concessão, o servidor tiver cumprido todos os requisitos
exigidos até 31/12/2003 (arts. 3º  e 7º  da Emenda nº  41, de 2003);

c) pensões decorrentes de falecimento de servidor (ativo ou inativo) ocorrido até
31/12/2003 (arts. 3º  e 7º  da Emenda nº  41, de 2003);

d) aposentadorias concedidas de acordo com a regra do art. 6º  da Emenda nº  41, de 2003
(art. 2º  da Emenda nº  47, de 2005 e art. 7º  da Emenda nº  41, de 2003);

e) aposentadorias concedidas de acordo com a regra do art. 6º -A da Emenda nº  41, de
2003 (Art. 6º -A, parágrafo único e art. 7º  da Emenda nº  41, de 2003);

f) aposentadorias concedidas de acordo com a regra do art. 3º  da Emenda nº  47, de 2005
(art. 3º , parágrafo único da Emenda nº  47, de 2005 e art. 7º  da Emenda nº  41, de 2003);
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g) pensões decorrentes de falecimento de servidor aposentado de acordo com o art. 3º  da
Emenda nº  47, de 2005 (art. 3º , parágrafo único da Emenda nº  47, de 2005, e art. 7º  da Emenda nº  41, de
2003);

h) pensões derivadas dos proventos dos servidores aposentados por invalidez permanente,
que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 (art. 6º -A, parágrafo único da Emenda nº  41, de 2003,
e art. 7º  da Emenda nº  41, de 2003).

i) aposentadorias dos servidores da União às quais se aplicar o disposto no inciso I do §
7º  do art. 4º  e inciso I do § 3º  do art. 20, ambos da EC 103, de 2019;

j) aposentadorias concedidas aos servidores dos demais entes federativos previstas em
legislação editada conforme previsão do § 9º  do art. 4º  e § 4º  do art. 20, ambos da Emenda nº  103, de
2019.

8. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal - STF, a
paridade entre benefícios e remuneração não é absoluta, visto que nem todas as parcelas pagas aos
servidores devem compor o valor dos benefícios previdenciários, mesmo que lhes seja aplicável a regra
do art. 7º  da Emenda nº  41, de 2004. Nesse sentido, o STF e os demais tribunais têm se manifestado que,
quando se trata de gratificações vinculadas ao exercício de determinada função, ou seja, de parcelas
vinculadas à atividade cujo recebimento dependa de avaliação de desempenho ou de determinadas
condições, a extensão aos benefícios (tanto na concessão quanto no reajustamento) não é integral ou
automática. Essa parece ser a situação em discussão nos autos.

9. Em diversos processos que discutem esse tema, o STF tem reiterado que apenas a parcela
paga a título de desempenho institucional que é devida a todos os servidores ativos, independentemente
de avaliação individual, deve ser estendida integralmente aos benefícios aos quais se aplica a
integralidade da remuneração e a revisão pela regra da paridade. Entende-se, pois, que tais parcelas são
integrantes da remuneração no cargo efetivo por serem permanentes. A parcela que depende de avaliação
individual não pode ser transferida aos proventos. Por exemplo, no RE 476390, a Corte entendeu que:

“A Lei n. 10.404, de 2002, determinou a instituição, a partir de 1º  de fevereiro de 2002,
da gratificação que menciona, extensiva a grupo de servidores, especialmente àqueles
que não se encontravam organizados em carreira, bem como aos que não tivessem
sido contemplados com alteração de estrutura remuneratória entre 30 de setembro de
2001 e a data da publicação da lei questionada. A publicação no Diário Oficial da
União deu-se em 10 de janeiro de 2002. Instituíram-se limites para a outorga do
benefício, seccionados em pontos, máximos e mínimos, oscilando entre 100
(máximos) e 10 (mínimos). A distribuição dos pontos decorreria da atribuição ao
quadro de servidores, na ativa, observando-se desempenho institucional e individual.
(...) A verba de que se cuida é devida aos servidores em efetivo exercício, por
pontuação, com base no desempenho institucional e individual. O benefício contempla
duas frações. Uma delas, a primeira, fixa, é devida a todos os servidores ativos; a
segunda, variável, decorre do desempenho do servidor. E porque a primeira fração
alcança a todo o grupo dos servidores ativos, com valor fixo, tem-se que é imperioso,
no caso presente, que se aplique o disposto no artigo 40, § 8º , da Constituição Federal
(com a redação da EC n. 20, de 15 de dezembro de 1998). Nesse sentido, o RE
463.363, 2ª T., por mim relatado, DJ 2-12-05, (...) Quanto à segunda fração,
impossível que se estenda a aludida gratificação a quem quer que se encontre em
inatividade. Há exigência de avaliação de desempenho, o que não se demonstra
plausível, no mundo fático. Essa parcela dos valores discutidos enquadra-se na
rubrica de pro labore pro faciendo, i.e., acena com vantagem condicionada a efetivo
desempenho de função ou cargo. Esta Corte, ao julgar o RE-AgR 469.256, 2a T., Rel.
Eros Grau, DJ 5-5-2006, assim decidiu: ‘(...) A lei instituidora de vantagem funcional
não-incorporável aos vencimentos, cujo pressuposto para sua percepção é o
desempenho de função específica, não se estende àqueles que já se encontravam
aposentados quando da sua publicação. Precedentes. Agravo regimental a que se nega
provimento.’ No mesmo sentido, o RE 213.806, 1ª T., Rel. Octavio Gallotti, DJ 23-4-
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1999 (...). Este Tribunal firmou entendimento de não ser extensível aos inativos as
gratificações concedidas a servidores em situações particulares ou anormais. ......” (RE
476.390, voto do Min. Gilmar Mendes, julgamento em 19-4-07, DJ de 29-6-07)
(grifamos)
 

10. Ademais, o STF tem o entendimento de que, apenas durante a ausência de regulamentação
das avaliações de desempenho que definirá a parcela devida a cada servidor, as parcelas individuais
estariam transmudadas em gratificação de natureza genérica e, por isso, seriam estendidas aos inativos na
mesma proporção concedida aos ativos, conforme se observa nas decisões cujas ementas são descritas a
seguir:

“Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho –
GDASST, Instituída pela Lei 10.483/2002. Extensão. Servidores inativos.
Possibilidade. (...) Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos inativos no
valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004,
convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. Embora de natureza
pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho,
transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos
servidores inativos . Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da isonomia.” 
(RE 572.052, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 11-2-09, Plenário, DJE
de 17-4-09)
 
“Gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa (GDATA) e
gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa e de suporte
(GDPGTAS). Extensão de ambas a gratificações aos servidores inativos,
Possibilidade.”  (AI 710.557-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 2-6-09,
2ª Turma, DJE de 26-6-09). No mesmo sentido: AI 550.384-AgR-ED, Rel. Min. Eros
Grau, julgamento em 24-3-09, 2ª Turma, DJE de 17-4-09.
 
"Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA –
instituída pela L. 10.404/2002: extensão a inativos: pontuação variável conforme a
sucessão de leis regentes da vantagem. RE conhecido e provido, em parte, para que a
GDATA seja deferida aos inativos  nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete
vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º ,
parágrafo único, da L. 10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão
dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º  da MPv. 198/2004, a
partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos."    (RE 476.279, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-4-07, DJ de 15-6-07). (Precedente para a
Súmula 20)
 
"Aposentados – Extensão de benefício – Artigo 40, § 8º , da Constituição Federal. A
pedra de toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados
lograriam o benefício.” (AI 486.042-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 25-
11-08, 1ª Turma, DJE de 20-3-09)
 
"Proventos da aposentadoria – Vantagem outorgada aos servidores em atividade.
Uma vez constatado o caráter geral de certa vantagem outorgada aos servidores em
atividade, a extensão aos inativos decorre, sem necessidade de lei específica, do
disposto no § 8º  do artigo 40 da Carta Política da República." (RE 466.531-AgR, Rel.
Min. Marco Aurélio, julgamento em 12-8-08, DJE de 3-10-08). No mesmo sentido: RE
546.981-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 5-5-09, 1ª Turma, DJE de 12-6-
09; AI 694.838-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17-03-2009, 1ª
Turma, DJE de 17-04-2009.
 

11. As decisões emitidas no RE 476279 (publicado no DJe nº  37, em 15/06/2007) e no RE nº
476390 (publicado no DJe nº  44, em 29/6/2007) antes citados, foram precedentes para a edição, pelo
STF, da Súmula Vinculante nº  20, no seguinte teor:
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STF, da Súmula Vinculante nº  20, no seguinte teor:
A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA,
instituída pela Lei nº  10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores
correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a
maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º , parágrafo único, da Lei nº  10.404/2002, no
período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a
que se refere o artigo 1º  da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a
ser de 60 (sessenta) pontos.
 

12. Na Súmula nº  20, o STF decidiu quais os percentuais da Gratificação de Desempenho de
Atividade Técnico-Administrativa - GDATA seriam transferidos aos benefícios segundo as normas
vigentes a respeito dessa gratificação no decorrer do tempo.  Posteriormente, foi também aprovada a
Súmula Vinculante nº  34, sobre a extensão aos benefícios com paridade constitucional da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST:

A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho -
GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor
correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória
198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade
constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).
 

13. Observa-se, pois, que houve variação conforme normatização de cada gratificação, não
se configurando absoluto o direito de transferência aos proventos de aposentadoria e às pensões o
mesmo percentual pago ao ativo em todo o tempo.

14. Quanto aos demais tribunais, observa-se haver o mesmo entendimento do STF, conforme
acórdãos a seguir:

TRF2 - APELAÇÃO CIVEL: AC 200951140005780 RJ 2009.51.14.000578-0
Administrativo - GDPGPE - Regulamentação e Processamento dos Resultados do
Primeiro Ciclo de Avaliação - Inexistência de Paridade.
Processo:AC 200951140005780 RJ 2009.51.14.000578-0 Relator(a): Desembargador
Federal POUL ERIK DYRLUND - Julgamento: 27/06/2012 - Órgão Julgador:
OITAVA TURMA ESPECIALIZADA - Publicação: E-DJF2R - Data: 04/07/2012 –
Página :316
Ementa:
ADMINISTRATIVO - GDPGPE - REGULAMENTAÇÃO E PROCESSAMENTO
DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO - INEXISTÊNCIA
DE PARIDADE.
1- A GDPGPE teve sua regulamentação sedimentada por ato de dirigentes máximos
de diversos órgãos, entidades e de Ministro de Estado. Consoante inteligência dos
artigos 7º-A, § 5º , da Lei 11.357/06 e Art. 7º  do Decreto 7.133/2010, o aludido ato
respalda o processamento dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, cujos efeitos
financeiros, por força do § 6º  do art. 7-A da Lei 11.357/2006, retroagem a 1º  de
janeiro de 2009. Assim, com o advento dos atos normativos, e mediante o que
preceitua o § 6º  do artigo 7º-A da Lei 11.357/2006, não se pode mais cogitar da
paridade entre ativos e inativos em relação à GDPGPE, desde a sua criação.
2- Apelação desprovida.
 
TRF2 - APELAÇÃO CIVEL: AC 200951010224751 RJ 2009.51.01.022475-1
Administrativo. Servidor. Remuneração. Gdata. Gdpgtas. Extensão Aos Inativos.
Possibilidade. Gdpgpe. Regulamentação Sedimentada. Caráter Pro Labore Faciendo.
Extensão Aos Inativos. Não Cabimento.
Processo: AC 200951010224751 RJ 2009.51.01.022475-1 -Relator(a): Desembargador
Federal GUILHERME COUTO - Julgamento: 11/06/2012 - Órgão Julgador: -
SEXTA TURMA ESPECIALIZADA - Publicação: E-DJF2R – Data:19/06/2012 -
Página: 237/238 –
Ementa:
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. GDATA. GDPGTAS.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. GDPGPE.
REGULAMENTAÇÃO SEDIMENTADA. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. NÃO CABIMENTO.
1. O STF entendeu que durante os períodos de fevereiro a maio de 2002 e de maio de
2004 até a chamada ·conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação- (art. 1º  da Lei
nº 10.971/2004) a GDATA se transformou em gratificação geral, em sua totalidade,
pelo que deveria ser estendida a inativos (ou pensionistas), que, nos termos do art. 7º
da EC nº 41/2003, têm direito adquirido à percepção das vantagens e benefícios
concedidos aos servidores em atividade.
2. Em face do ajuizamento da ação em 28/09/2009, estão prescritas as parcelas
anteriores a 28/09/2004. 3. A Suprema Corte garantiu o pagamento de valores
equivalentes a 60 pontos (e não 30) para o período posterior à edição da Medida
Provisória nº  198/04, nos termos do seu art. 1º . 4 . A regra do pagamento com base
nos 60 pontos incide a partir de 1º  de maio de 2004, pois a MP nº 198/04 atribui
efeitos financeiros retroativos àquela data (art. 3º , parágrafo único). 5. No período de
1º de julho de 2006 a dezembro de 2008, a autora faz jus ao recebimento da
GDPGTAS, no valor equivalente a 80%, nos moldes como foi paga, de maneira geral,
aos servidores em atividade. 6. A GDPGPE teve sua regulamentação sedimentada, e,
portanto, não há semelhança ontológica entre ela e a GDATA, daí que não se aplica à
primeira o raciocínio elaborado pelo STF em relação à última. A gratificação chamada
de GDPGPE não beneficia a todos os ativos, e possui natureza pro labore faciendo, e
é paga com base nas avaliações e realizadas, de acordo com a regulamentação
existente (Decreto nº  7.133/2010 e na hipótese, a Portaria 190/MB do Comando da
Marinha). Por não possuir caráter genérico, não pode ser estendida aos servidores
inativos, em suposta aplicação da igualdade garantida na redação antiga da Lei Maior.
7. A partir de 29 de junho de 2009 aos juros de mora devem ser calculados na forma
da Lei nº  11.960/09, que deu nova redação do art. 1º-F da Lei nº  9.494/97. 8.
Apelação e remessa necessária (conhecida de ofício) parcialmente providas
 

15. Ainda sobre as condições para a transferência de parcelas remuneratórias a benefícios dos
RPPS, cumpre citar decisão do Plenário do STF no RE n° 596.962. Segundo a ementa a seguir, a Corte,
além de reafirmar o entendimento de que parcelas remuneratórias de caráter geral concedidas aos ativos
devem ser estendidas aos proventos, também especificou a quais benefícios tal extensão se aplica, ou
seja, àqueles abrangidos pela paridade com a remuneração dos ativos. As teses foram fixadas em caráter
geral:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e
Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de
gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública
estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por
ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º , da Constituição Federal.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses.
Recurso não provido.
1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de
18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida
indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores
inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º , da CF.
2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003,
preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao
percebimento dessa verba.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
4 . Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os
objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus
resultados jurídicos, nos seguintes termos:
i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada
categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens
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genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;
ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço
público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se
aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003;
iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003,
deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no
seu art. 7º , em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida
no art. 40, § 8º , da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a
publicação da referida emenda;
iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da
EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua
edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº
47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003,
conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 24/6/09. (RE Nº 596.962/MT. RELATOR: MIN. DIAS
TOFFOLI.  (grifamos)
 

16. Nas ADI 1158, ADI 3783, ADI 778 o Supremo também se manifestou no sentido de que a
regra da paridade não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o
regime jurídico dos servidores em atividade. Os benefícios remuneratórios atrelados à atuação ativa do
servidor não se estendem aos benefícios, apenas aqueles caracterizados pela generalidade ou indistinção.

17. Enfim, quanto ao tema de que tratam os autos, reitera-se que nem todas as parcelas
recebidas pelo servidor em atividade integram os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão
como pretende a parte autora, ainda que lhes seja aplicada a integralidade/paridade. Segundo a
jurisprudência do STF, a extensão de gratificações de desempenho aos inativos e pensionistas, é cabível
em relação à parcela correspondente ao desempenho institucional. Apenas na falta de regulamentação das
avaliações de desempenho da respectiva gratificação, caberá a extensão aos benefícios da pontuação
transitória concedida aos ativos até que se defina a parte correspondente ao desempenho individual.

18.  A matéria relativa aos autos foi exposta em caráter geral nesta Nota, considerando as
atribuições desta Secretaria exercidas com fundamento no art. 9º  da Lei nº  9.717, de 1998.

 

À consideração do Senhor Coordenador-Geral.

 

 
Documento assinado eletronicamente

MARINA ANDRADE PIRES SOUSA
Coordenadora de Estudos e Diretrizes de Normatização

 
De acordo.

                       À consideração do Senhor Subsecretário.

 
Documento assinado eletronicamente
LEONARDO DA SILVA MOTTA

Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal
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De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Secretário de Previdência

 
Documento assinado eletronicamente

ALLEX ALBERT RODRIGUES
Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social

 
 

De acordo.

Encaminhe-se, com urgência, inclusive por meio eletrônico, para pru1.oficios@agu.gov.br
e ricardo.facundo@agu.gov.br.

 

Documento assinado eletronicamente
NARLON GUTIERRE NOGUEIRA

Secretário de Previdência
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Allex Albert Rodrigues,
Subsecretário(a) dos Regimes Próprios de Previdência Social, em
23/09/2020, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Silva Motta,
Coordenador(a)-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal,
em 23/09/2020, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marina Andrade Pires Sousa,
Coordenador(a) de Estudos de Diretrizes de Normatização, em
23/09/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Narlon Gutierre Nogueira,
Secretário(a) de Previdência, em 24/09/2020, às 16:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10665553 e o código CRC 7E103DCB.
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