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Lei nº 10.550/2002 

• Art. 9º  A GDAPA integrará os proventos da 

aposentadoria e as pensões, de acordo com: 

– I - a média dos valores recebidos nos últimos sessenta meses; ou 

– II - o valor correspondente a dez pontos, quando percebida por 

período inferior a sessenta meses. 

– Parágrafo único.  Às aposentadorias e às pensões existentes quando 

da publicação desta Lei aplica-se o disposto no inciso II deste artigo. 

• Alterações: 

– Lei 11.034, 22/12/2004: 30 pontos 

– Lei 11.784, 22/09/2008: a partir de 1/3/2008 40% do valor máximo  

– Lei 11.784, 22/09/2008: a partir de 1/1/2009 50% do valor máximo  



Processo judicial 
• Apesar de estabelecer Gratificação de Desempenho, não foi editado 

novo normativo próprio para regulamentar a avaliação funcional 

• Contratado escritório do Ilmar Galvão, ex-Ministro do STF 

• Por isso, foi impetrado Mandado de Segurança Coletivo em 

dezembro de 2004 para equiparação entre ativos e aposentados (em 

nome de 188 beneficiários) 

• TRF: Sentença em 1ª instância em 2006, em 2ª em 2009 

• STJ: em 2013; STF: em 2013; favoráveis 

• Firmada a tese, volta à primeira instância para prosseguimento do 

pleito inicial 

 



Ganhamos e agora? 
• Voltou à primeira instância em 2013 

– Expectativa de implantação imediata dos 50 pontos adicionais 

(somando 100 pontos) de GDAPA no contracheque 

– Expectativa de Execução imediata dos atrasados desde 2004 

– Fizemos um encontro de aposentados (ago/2013) para falar 

sobre isso e decidir sobre cálculos 

– Com abertura na jurisprudência à época, houve manifestação de 

22 novos potenciais beneficiários 

– Feita a contratação de contador para calcular o valor retroativo 

de cada beneficiário (2004 a 2013) 

• Custo de R$ 35 mil para o Sindicato, rateado em uma contribuição 

de R$ 200,00/PFA por depósito 

• Não deu certo, Sindicato teve de arcar com maior parte 



Até que… 

• União alega que desde 2011 há regulamentação da 

Avaliação de Desempenho e que não tem que fazer a 

implantação dos 100 pontos 



Novo debate / nova tese 
• Nossa defesa 

– Apesar de haver regulamentação da Avaliação Individual, todos 

os PFAs da ativa continuavam recebendo 100 pontos; diante 

disso, é genérica, não é Avaliação de Desempenho 

– Juíza de 1ª instância negou tal argumento 

– Agravo de Instrumento impetrado em maio/2014 (2ª instância) 

• Voto favorável do TRF (2ª instância) em dezembro/2014 

– Assim, a Juíza da 1ª instância foi obrigada a mandar implantar os 

100 pontos na folha de pagamento 

• Mesmo assim, ainda deu à União duas oportunidades para se defender 

– Em 20/5/2015: a Juíza determina a implantação dos 100 

pontos (significava R$ 3 mil a mais no contracheque) 



Execução: agora sim? 
• Com a implantação em folha (jun/2015), abriu espaço 

novamente para a execução dos atrasados 

• Tudo resolvido? Só receber os atrasados? 



Execução 
• Problema 1: quem são efetivamente os beneficiários?  

– Quantos e quais são filiados? 

– Quantos e quais já faleceram? Os falecidos tem pensionista? Quantos? 

Tem pensionista menor de idade?  

– Recebemos contatos de alguns aposentados que acreditavam que 

estavam na ação e não estavam; por quê? 

– Na lista, tinha 1 PFA da ativa e 1 pessoa que nunca foi Engenheiro 

Agrônomo do Incra; por quê? 

– Alguns achavam que estavam incluídos e não estavam 

• Problema 2: os cálculos de 2013 ficaram inexequíveis 

• Problema 3: a inclusão no processo dos 22 beneficiários que se 

manifestaram em 2013 em curso se tornou incerta 

• Problema 4: o Mandado de Segurança não retroage; para obter o 

período anterior (2002 a 2004) é necessário novo processo 



Soluções 
• Qualificação dos beneficiários e dos que se encaixariam 

na mesma situação do objeto do processo 

• Atualização dos cálculos 

– Nova contribuição foi necessária: 

– Para tal, fizemos a instalação de sistema de boletos da Caixa 

• Tentativa de inclusão dos 22 beneficiários que se 

manifestaram em 2013 na Execução 

• Ação ordinária para os retroativos de 2002 (data da 

criação da Lei 10.550) até dezembro de 2004, quando foi 

impetrado o atual Mandado de Segurança  

• Para os que não haviam sido incluídos, foi aberta uma 

possibilidade de atuação jurídica 

 



Retroativo de 2004 a 2015 
• Cálculos foram entregues em agosto pelo contador; com valor 

aproximado de R$ 300 mil por beneficiário 

• Por decisão da Juíza, os processos de Execução foram divididos em 

grupos de 20 beneficiários 

• Ao todo, resultaram 11 grupos, sendo 10 para os 187, ordenados em 

ordem alfabética, e 1 grupo para os 22 de 2013 

• Ou seja, 11 novos processos em sede de Execução, ingressados nos 

meses finais de 2015 

• Entramos com os pedidos de Execução para todos 



Retroativo de 2004 a 2015 

• Tudo certo? Agora vamos receber, né? 

 



Retroativo de 2004 a 2015 

• O Incra fez embargos aos processos (1 processo de Embargos 

de Execução para cada processo de Execução) 

– Em relação aos períodos de 2004 a 2008 e 2011 a 2015, para os quais 

alega que havia regulamentação (repetição do argumento da nova tese), 

de modo que entendem que não deveriam pagar esses períodos 

– Alegou que 70 beneficiários não eram filiados à Assinagro em 2004, 

época do ingresso do processo, e que, portanto, não teriam direito a 

receber 

• Restou incontroverso (sem embargo) o período de 2008 a 

2011 para os demais beneficiários 

– Não foram questionados os 22 de 2013 

– Solicitamos a emissão dos precatórios para estes (se emitidos até junho, 

entram no orçamento do ano seguinte) 

– A Juíza os autorizou em 2016 

 



Retroativo de 2004 a 2015 

• Precatórios 

– Em julho de 2017, foram enfim liberados os precatórios para saque na 

Caixa (qualquer agência) 

– Valor aproximado de R$ 50 mil, dos quais se descontam impostos (IRPF e 

PSS) e 10% de honorários advocatícios 

– Para alguns grupos, a Juíza não retirou a obrigação de alvará, um 

documento emitido pela Justiça sem o qual não se pode retirar o 

dinheiro; estes não puderam sacar; situação só resolvida meses depois 

– Os 22 de 2013 receberam 

– Contato com aposentados durante todo o ano 

– Em 2018, ainda tivemos que correr atrás de comprovantes desses 

precatórios no processo porque a Receita Federal colocou alguns dos 

que receberam na malha fina 



Retroativo de 2004 a 2015 

• E os demais períodos (de 2004 a 2008 e 2011 a 2015)? 

– Continuaram em discussão 

– Os cálculos foram e voltaram várias vezes para a contadoria judicial da 

vara por divergências principalmente em relação ao índice de correção 

– No geral, os cálculos apresentados pela Assinagro batiam com os da 

contadoria judicial (pequenas diferenças) 

• E os 70 embargados por não filiação? 

– A alegação se baseia no desconto em folha para a Assinagro 

– A defesa argumentou de que deveria considerar a filiação no presente 

– A situação destes, no entanto, só será resolvida na sentença da Execução; 

ou seja, no final da discussão dos cálculos 



Retroativo de 2004 a 2015 

• Tudo caminhava bem, acreditávamos que a sentença dos 

processos de Execução viria em 2018. Agora vai?  



Que foi agora, minha gente? 
• Incra entra com uma ação rescisória em 2017 

– No Direito Processual Civil brasileiro, a Ação rescisória é uma 

ação autônoma, que tem como objetivo desfazer os efeitos de 

sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba 

mais recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável 

– Objetivo do Incra: cassar a decisão da Juíza que, em 2015, 

mandou implantar os 100 pontos no contracheque dos 187 

– Entra direto na segunda instância (Julgado por uma Seção, 

colegiado composto pelos desembargadores de duas turmas 

[cada uma com 3 desembargadores], ou seja, 6 

desembargadores) 



Ação rescisória 

• O desembargador Jamil de Jesus Oliveira deferiu a 

antecipação de tutela (liminar) em favor do Incra e 

notificou a Assinagro da decisão, em junho de 2018 

• Caíram os 50 pontos conquistados em 2015, cerca de R$ 

3 mil a menos todo mês, com possibilidade de, se julgada 

procedente no mérito, ensejar devolução do que já havia 

sido recebido 

• A Execução dos retroativos que estava para ser 

sentenciada, parou completamente 



E agora? 

• Contratamos os advogados para nos defender também 

nesta ação; honorários de R$ 45 mil, não repassados aos 

beneficiários 

• A defesa consistiu em alegar que a decisão a ser cassada 

não é a da Juíza em 20/5/2015 (que implantou os 100 

pontos), mas a decisão do próprio TRF de 2014 no 

Agravo de Instrumento que entendeu que a avaliação 

continuava genérica e que, assim, deveria ser igualitária 

• Contrarrazões foram apresentadas contra a decisão 

liminar, mas rejeitadas pelo desembargador relator 



Ação rescisória 
• O julgamento do processo entrou na pauta da Turma em fevereiro 

de 2019; advogados visitaram os gabinetes dos desembargadores  

• O desembargador relator (Jamil Oliveira) retirou de pauta no dia do 

julgamento; segundo os advogados, foi positivo, porque sentiram 

que poderiam ser derrotados 

• Voltou à pauta somente em 26 de novembro de 2019; houve novas 

visitas aos desembargadores; SindPFA providenciou documentos 

• Relator contrário à tese da Assinagro e a favor do pedido rescisório 

do Incra; Presidente da Seção (desembargador Francisco de Assis 

Betti) pediu vistas para analisar melhor 

• Voltou à pauta de 10/12: relator votou contra; desembargador 

Wilson Alves de Souza abriu a divergência 

• Resultado: 3x3; mas a Assinagro venceu com voto de desempate 

do Presidente 

 



Ufa, agora voltam os 50 

pontos, né? 



Meu Deus, o que aconteceu? 

• Na véspera do recesso do Judiciário, publicaram o acórdão 

errado (redigido pelo Jamil), como se tivéssemos perdido o 

julgamento por unanimidade; advogados atuaram 

• A proximidade do recesso atrasou o acórdão correto (que 

então deveria ser redigido pelo desembargador que abriu 

divergência (Wilson Souza) 

• Em fevereiro, republicaram o acórdão errado em 5/2/2020; 

advogados atuaram novamente para corrigir o erro da Vara 

• Acórdão correto enfim foi publicado após o Carnaval, em 

20/2/2020 

• Agora sim, abriu espaço para a reimplantação dos 100 pontos 



Situação atual 
• Petição para a reimplantação dos 100 pontos foi apresentada à 

juíza de 1ª instância no processo originário; esperamos em 

breve tê-la atendida 

• Os atrasados de meados de 2018 até a reimplantação pode 

ocorrer por RPV/Precatório; pode ser necessária execução 

• A execução deve voltar a tramitar; esperamos sentenças de 

execução para breve, se não houver nova suspensão 

• O Incra ainda pode recorrer do resultado da ação rescisória? 

Sim, ao próprio TRF1, depois ao STJ e ao STF (e vai recorrer) 

• O processo dos que não estavam listados no início depende 

dos resultados deste; pois se baseia no seu resultado; existe a 

possibilidade de um pedido de implantação no processo 

originário após as sentenças de execução 

 

 



Por fim... 

• Esperamos não ver mais isso 




