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SENTENÇA TIPO B2 - SENTENÇA REPETITIVA (PADRONIZADA) 
 

 

VISTOS, ETC. 

 

 

A autora, pensionista de servidor público aposentado vinculado à Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA), objetiva a condenação da ré ao pagamento das diferenças 

referentes à Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), 

instituída pela Lei nº 11.784/08, no valor correspondente ao que vem sendo pago aos 

servidores em atividade (100% do valor previsto em Lei), bem como ao pagamento das 

parcelas vencidas com juros e correção monetária. 

 

Inicialmente, registro que, tendo sido a ação proposta em 31/10/2017, à luz 

do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cumpre declarar prescritas as parcelas 

anteriores a 31/10/2012.  
 

No que tange ao direito à paridade, a Emenda Constitucional nº 41, editada 

em 19/12/2003, alterou o art. 40 da Constituição Federal, dando a seguinte redação ao 

dispositivo: 

 

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 

e o disposto neste artigo. 

(...) 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-

lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 

estabelecidos em lei.” 
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Note-se que a redação atual do § 8º não contempla mais a hipótese de 

paridade entre ativos e inativos. Observe-se, entretanto, que o art. 7º da EC nº 41/2003 

garantiu aos aposentados e pensionistas, assim como aos servidores que já haviam 

preenchido os requisitos para aposentadoria na data de sua publicação, a manutenção da 

isonomia entre a remuneração dos ativos e inativos, através de regra de transição expressa 

que prestigiou os direitos já adquiridos. 

 

Desta feita, os servidores que ostentavam os requisitos para se aposentar, se 

aposentaram ou, se dependentes daqueles, tiveram em seu favor instituída pensão dentro da 

regra de transição, não foram impactados pelas novas regras constitucionais, em prestígio 

ao direito por estes adquirido. 

 

Portanto, em regra, se o falecimento do servidor ocorreu após a EC41/2003, 

não tem a/o pensionista direito à paridade, tendo em vista que, assim como a aposentadoria 

é regida pela legislação em vigor à época em que o servidor implementou todas as 

condições à sua concessão, a pensão é regulada pela lei vigente quando do falecimento do 

segurado instituidor, em homenagem ao princípio tempus regit actum. 

 

Entretanto, há uma exceção à mencionada regra, trazida ao arcabouço 

constitucional pela a EC 47/2005, que garantiu a paridade aqueles que tenham ingressado 

no serviço público até 16/12/1998 e preencham os demais requisitos ali elencados. 

 

Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 

20/05/2015, manifestou-se em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 

603580, Tema 396, nos seguintes termos: 

 

“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 

têm direito à paridade com servidores em atividade (EC41/2003, art. 

7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da 

EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, 

§7º, inciso I)” 

   

O Acórdão foi assim ementado: 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL, 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR. 

APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, 

PORÉM, FALECIDO APÓS O SEU ADVENTO. DIREITO DO 

PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: 
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ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE 

DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da 

pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito 

de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores 

aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o 

direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial 

provimento.” (STF - Pleno – RE 603580 – Relator(a) Ministro 

RICARDO LEWANDOWSKI – DJE 31/03/2011, p. 253) (sem grifos 

no original). 

 

De outro lado, o art. 3º da EC 47/2005, estabelece: 

 

“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 

estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 

estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 

2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha 

ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 

aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, 

cumulativamente, as seguintes condições.: 

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; 

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 

anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 

aposentadoria; 

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos  limites 

do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de 

um anos de idade para cada ano de contribuição que exceder a 

condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de 

aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 

7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual 

critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores 

falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este 

artigo.” 

 

Verifico que o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 

10/05/1967, anteriormente a 16/12/1998, havendo se aposentado em 24/02/2003, ou seja, 

com mais de 35 anos de serviço público (fl. 26). O óbito do instituidor se deu em 

04/04/2004.  
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Nesse passo, a autora conquanto tenha direito a paridade com os servidores 

da ativa, não tem direito a integralidade, devendo receber a GACEN com as limitações 

fixadas no art. 40, §7º, inc. I da Constituição Federal que tem a seguinte redação: 

 

“Art. 40. (...) 

§7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, 

que será igual: 

I- Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por 

cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do 

óbito; ou (...)” 

 

Neste ponto, cabe ressaltar a necessidade de avaliar a natureza da GACEN, 

em complementação aos argumentos voltados à paridade. 

 

É que de nada adiantaria o reconhecimento à paridade, se a gratificação ou 

rubrica tratada aqui fosse, por exemplo, indenizatória, como um auxílio alimentação, ou 

mesmo compensatória de uma situação de perigo ou risco à saúde, como adicional de 

insalubridade, pois de acordo com o entendimento do STJ, essas gratificações de serviço, 

em especial, não se incorporam automaticamente ao vencimento. 

 

Portanto, cabe discernir, neste ponto se, além da paridade, é possível 

reconhecer que a GACEN, embora devida aos cargos reconhecidos por lei, próprios ao 

controle de endemias, é gratificação paga em razão apenas do exercício da atividade, ou 

gratificação paga apenas levando em conta o elemento qualitativo de ser ocupante, o 

servidor, de cargo que seja elencado legalmente como voltado a essa atividade especial. 

 

Sobre a GACEN, dispõe a Lei nº 11.784/08: 

 

“Art. 54. Fica instituída, a partir de 1º de março de 2008, a 

Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - 

GACEN, devida aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de 

Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do 

Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal 

da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.” 

 

“Art. 55. A Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares dos 

empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, 

que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e 
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controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras 

indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e 

ribeirinhas.” 

 

O que noto da leitura do dispositivo em tela é que a Gratificação de 

Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº 11.784/08, 

tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não tem caráter indenizatório. 

Com efeito, não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do 

desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio exercício da atividade, 

consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 

11.784/08. 

 

Dessa forma, a GACEN é gratificação desvinculada da efetiva produtividade 

dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no 

artigo 54 da Lei nº 11.784/08, considerando-se, seja pela redação da lei, seja pelo modo de 

pagamento, que apesar de disposto que seu pagamento se vincula aos servidores que, em 

caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área 

urbana ou rural, não há qualquer elemento subjetivado de aferição deste fato, senão o 

simples reconhecimento legal que determinado cargo é objetivamente admitido como sendo 

de controle de endemias, por eleição do legislador. 

 

Com efeito, a GACEN, criada pela Medida Provisória nº 431/2008, 

convertida na Lei nº 11.784/08, com vigência a partir de 01/03/2008, no valor fixo inicial 

de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), foi inicialmente assegurada aos servidores 

ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e 

Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e da Fundação 

Nacional de Saúde, regidos pela Lei nº 8.112/90, nos termos dos arts. 54 e 55 da referida 

Lei. Posteriormente, o artigo 284, inc. XI da Lei nº 11.907/2009 acrescentou o cargo de 

Técnico de Laboratório ao rol acima descrito. 

 

Portanto, no caso em tela, por ter sido o instituidor da pensão ocupante do 

cargo de Agente de Saúde Pública (fl. 24) dos quadros da FUNASA, deve ser reconhecido 

à autora o direito ao recebimento da gratificação.  

 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GDPST. APELO COM 

RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE 

DE ENDEMIAS - GACEN. EXTENSÃO AOS SERVIDORES 

INATIVOS E PENSIONISTAS NOS MESMOS MOLDES EM QUE É 
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PAGA AOS ATIVOS. EC 41/2003. 1. Embora o feito tenha sido 

extinto em relação à GDPST por ter sido acolhida a preliminar de 

coisa julgada, o apelo do autor não ataca os fundamentos de tal 

reconhecimento, apenas discute o mérito, alegando que a sentença 

não foi proferida em consonância com a jurisprudência, segundo a 

qual a referida gratificação foi estendida aos servidores inativos e 

pensionistas nos mesmos moldes em que era paga aos servidores da 

ativa. 2. Considerando que a apelação apresenta razões dissociadas 

do que foi decidido na sentença, carece, pois, o apelo da parte 

autora de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 3. A 

legislação de regência concedeu a GACEN aos servidores ocupantes 

de cargos específicos e que realizem atividades de controle e 

combate a endemias em caráter permanente, e também aos 

respectivos aposentados e pensionistas, mas, para esses, em um 

percentual do valor pago aos servidores ativos. 4. De acordo com o 

art. 7º da EC nº 41/2003, todos os servidores que já estavam 

aposentados à época da publicação da referida emenda, e os 

pensionistas, têm direito a quaisquer benefícios ou vantagens 

posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ou seja, têm 

direito à paridade de vencimentos com os ativos. Desse modo, a 

GAGEN é devida, nos mesmos moldes em que é paga aos servidores 

em atividade, aos servidores inativos e pensionistas que, antes da EC 

41/2003, já estavam aposentados nos cargos relacionados pelas Leis 

11.784/2008, 11.907/2009 e 12.269/2010 ou que já eram 

pensionistas de servidor que ocupou os referidos cargos. 

Precedentes. 5. No caso dos autos, o autor foi aposentado em 2000, 

como Agente de Saúde Pública, cargo contemplado com a GACEN, 

nos termos do art. 54, da Lei nº 11.784/2008. Faz jus, portanto, à 

referida gratificação nas mesmas condições em que é paga aos 

servidores em atividade. 6. Apelação do autor não conhecida. 

Remessa oficial e apelação da FUNASA às quais se nega 

provimento. 

(APELREEX 08000647020134058204, Desembargador Federal 

Roberto Machado, TRF5 - Primeira Turma.; grifei) 

 

 

PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE 

COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA 

REMUNERATÓRIA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO 

AOS INATIVOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO.  
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(...) 6. No mérito, o cerne do debate cinge-se à natureza da 

Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – 

GACEN – indenizatória ou remuneratória – daí decorrendo ou não a 

possibilidade de extensão aos servidores inativos nos mesmos moldes 

em que paga aos servidores da ativa, em cotejo com as alterações 

trazidas pela EC 41/2003. (...) 11. De seu turno, a Emenda 

Constitucional nº 47/2005 assegurou o mesmo direito àqueles que se 

aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 

41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda nº 47, 

consoante expresso em seus artigos 2º e 3º, parágrafo único. 12. 

Pacificou-se na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal 

Federal que se incluem dentre os benefícios ou vantagens concedidos 

aos servidores em atividade todas as gratificações que, a despeito de 

estarem vinculadas à produtividade na lei, são pagas de maneira 

geral e por igual a todos os servidores ativos, sem aferição efetiva da 

produtividade.  (...) 13. A Gratificação de Atividade de Combate e 

Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº 11.784/2008, 

tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não tem 

natureza indenizatória.  (...) 15. Dessa forma, a GACEN é 

gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores 

ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades 

especificadas no artigo 54 da Lei nº 11.784/2008; e é paga aos 

aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os 

benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos 

artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º 

da Emenda Constitucional nº 47/2005. (...) 16. A GACEN, contudo, 

não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é 

pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado 

no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 11.784/2008. 

Referido dispositivo legal, por conseguinte, padece do vício de 

inconstitucionalidade, consoante vêm entendendo o C. STF em casos 

análogos, no que determina pagamento reduzido da gratificação em 

comento aos servidores inativos e pensionistas, dado o seu caráter 

de vantagem paga aos servidores da ativa de forma geral e 

desvinculada a uma avaliação de desempenho individual.  (...)  A 

parte autora, em conclusão, tem direito ao pagamento da GACEN de 

acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se 

aposentou com direito de paridade, conforme documentos acostados 

aos autos, somado ao fato de que a GACEN é paga de forma geral 

aos servidores da ativa. 18. O acolhimento do pedido, por fim, não 

viola a iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, 
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tampouco a necessidade de previsão orçamentária para seu 

pagamento, nem há criação de vantagem não prevista em lei ou 

extensão de pagamento de verba remuneratória com fundamento na 

isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, 

nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do 

artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, é 

consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de 

maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela 

legislação infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do 

Pedido de Uniformização e nego-lhe provimento, reafirmando a tese 

da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora, o seu 

caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois 

aposentada anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal direito. 

(PEDILEF 05033027020134058302, JUIZ FEDERAL RONALDO 

JOSÉ DA SILVA, TNU, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329; grifei). 

 

 

O contracheque de outubro de 2017 à fl. 24 evidencia que a pensão da autora 

não ultrapassa o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que tatá o art. 201, ou seja, não extrapola o teto de R$ 5.531,31, 

fixado pela Portaria nº 8, de 13/01/2017 do Ministério da Fazenda. 

 

Destarte, a fim de que seja respeitado o direito à isonomia e, em 

reconhecimento à paridade, entendo que a autora faz jus ao recebimento da GACEN, em 

percentual idêntico aos servidores ativos (100%), respeitado o teto remuneratório fixado no 

art. 40, §7, inc. I da Constituição Federal. 

 

 

Dispositivo 

 

Pelo exposto, decido: 

 

(I) declarar prescritas as parcelas anteriores a 31/10/2012, em relação às 

quais JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, II, do CPC; 

 

(II) JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC, para determinar a incorporação definitiva da GACEN aos proventos 

de pensão recebidos pela autora, nos mesmos valores estabelecidos para os servidores 

ativos (100%) na cota-parte da qual é titular, limitado ao teto remuneratório fixado no art. 

40,§7º, inc. I da Constituição Federal, bem como para condenar a FUNASA a pagar à parte 

autora, respeitada a prescrição quinquenal e o valor do teto dos Juizados Especiais Federais, 
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as parcelas vencidas, relativas ao período de 31/10/2012 até os dias atuais, incidindo 

correção monetária desde a data de vencimento de cada parcela, bem como juros 

preconizados no art. 12, II da Lei nº 8.177/91 (com redação dada pela Lei nº 12.703/12), 

devendo ser feito o seguinte ajuste na correção monetária, como decidido nos julgamentos 

da ADI (QO) 4.357/DF (Rel. Min. Luiz Fux; j. em 25/3/2015, DJe 6/8/2015) e RE 

870.947/SE (Rel. Min. Luiz Fux; DJe de 20/11/2017):  

 

1 – vigência da Lei nº 11.960/09 até 25/3/2015 – Taxa Referencial (TR); 

2 – a partir do dia 26/3/2015 – IPCA-E. 

 

Sem condenação em custas e verba honorária, nos termos do art. 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 

 

P.R.I. Transitada em julgado, a ré deverá, em 30 dias úteis, promover os 

cálculos das diferenças devidas até a efetiva implantação de acordo com os critérios acima. 

Após, a Secretaria deverá tomar as providências necessárias para efeito de expedição da 

requisição de pagamento. 

 

Exaurida a execução, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 
 

 

Nova Friburgo, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

         (assinado eletronicamente) 

ELMO GOMES DE SOUZA 

Juiz Federal Titular 
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