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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA 
APELAÇÃO CÍVEL  2004.34.00.042629-0/DF 
Processo na Origem: 335437220044013400 

R E L A T Ó R I O 

O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA:  

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de 
acórdão que deu parcial provimento à Apelação e ao Reexame Necessário reconhecendo aos 
aposentados/pensionistas beneficiários das exceções previstas no art. 7º da EC 41/2003 e no 
parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005 (quanto à paridade de vencimentos e 
proventos/pensões), e no art. 2º da EC 47/2005, o direito à percepção da GDARA nos 
mesmos moldes em que foi paga aos servidores em atividade, ou seja, no equivalente a 60 
pontos. 

Sustentam os embargantes a necessidade de esclarecimentos quanto à fixação 
do valor da gratificação no equivalente a 60 (sessenta) pontos, em especial após a 
regulamentação dos critérios avaliativos. 

É o relatório. 
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V O T O 

Sem razão o Embargante.  

Com efeito, destinam-se os embargos declaratórios a esclarecer obscuridade, 
solver contradição ou suprir eventual omissão no julgado, consoante o art. 535 da Lei Adjetiva 
Civil. Desta sorte, não ocorrendo nenhuma das hipóteses, a inconformidade da parte 
embargante ressoa inadequada, o que consubstancia pura pretensão infringente, 
incompatível com a via ora eleita que somente por via consequencial se mostra legítima. 

É o que ocorre na espécie onde inexistem vícios no acórdão suscetíveis de 
correção por intermédio desta via recursal, verificando-se, in casu, o inconformismo com a 
decisão estampada no acórdão, e não a existência de falhas. Tal inconformismo, entretanto, 
deve ser manifestado não por meio de embargos, mas pelo manejo de outros recursos 
previstos na legislação processual em vigor, eis que eventual erro de julgamento não se 
insere nos limites estreitos dos embargos declaratórios. 

Consoante assentado no decisum, sendo os autores aposentados/pensionistas 
beneficiários das exceções previstas no art. 7º da EC 41/2003 e no parágrafo único do art. 3º 
da EC 47/2005 (quanto à paridade de vencimentos e proventos/pensões), e no art. 2º da EC 
47/2005, não resta dúvida que fazem jus à percepção da GDARA no equivalente a 60 pontos, 
em conformidade com o art. 19 da MP 216/2004, convertida na Lei nº 11.090/2005. 

Há de se ter em conta que, afora o período inicial em que houve a negação do 
direito aos inativos, sobreveio a disciplina/reconhecimento legal do direito, fixando o 
pagamento da GDARA em favor dos inativos. A propósito, com o advento da Medida 
Provisória 431/2008 (convertida na Lei 11.784/2008) a referida gratificação veio a ser 
reconhecida/atribuída em favor das aposentadorias e pensões anteriormente instituídas, bem 
como determinada a extinção da regra contida do art. 19 da MP 216/2004, convertida na Lei 
nº 11.090/2005, devendo tal regramento ser tomado, a princípio, como válido. 

Neste sentido os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 
assemelhados: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE 
ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. ATIVOS E INATIVOS. PERCENTUAL 
DIFERENCIADO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

1. Este Tribunal possui entendimento sufragado no sentido de que a 
natureza da Gratificação de Estímulo à Docência - GED legitima o 
tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos, porquanto a 
fixação do percentual a ser pago depende da aferição da produtividade do 
servidor em atividade. 

2. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1056778/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 29/06/2009) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA 
ENCAMPAÇÃO. ACOLHIMENTO. GDPGTAS. PAGAMENTO INTEGRAL 
AOS INATIVOS. DESCABIMENTO. NATUREZA PRO LABORE. REGRA 
DE TRANSIÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS ATÉ REGULAMENTAÇÃO 
DA GDPGTAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

I - "Aplica-se a teoria da encampação quando a autoridade apontada como 
(omissis) 

II - O pagamento de 30% da GDPGTAS aos inativos e pensionistas, 
conforme regulado em lei, não tem o condão de, automaticamente, ou seja, 
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sem que se analise a sua natureza, se genérica ou pro labore, determinar o 
pagamento integral da gratificação. 

III - No caso, descabe o pagamento integral da GDPGTAS aos inativos e 
pensionistas, uma vez que o valor de tal vantagem pressupõe a avaliação 
individual de desempenho do servidor. Natureza pro labore. 

IV - Todavia, em razão do percentual fixo estipulado na regra de transição 
(art. 7º, §7º, da Lei n. 11.357/2006), deve ser estendido aos substituídos da 
impetrante (abarcados pelo art. 7º da EC n. 41/2003) o mesmo percentual 
dessa regra (80%), desde a impetração, até que seja editada a 
regulamentação da GDPGTAS, prevista no §7º do art. 7º da Lei n. 
11357/2006, a partir da qual deve ser aplicado o disposto no art. 77 da 
mesma lei (Casos análogos. Precedentes: RE n. 476279-0/DF; RE n. 
476.390-7/DF - STF) Ordem parcialmente concedida. 

(MS 12215/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 12/09/2007, DJ 04/10/2007, p. 167) 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É como voto. 

Juiz Federal FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA 
Relator Convocado 


