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C O M U N I C A D O 
 

AME/RJ PEDE NA JUSTIÇA A EXTENSÃO DA “GRAM” AOS INATIVOS 
 
 
Por meio de nota emitida no último dia 31, foi reiterado que a Lei 9.537/21, da forma 
como foi sancionada pelo Governo instituindo nova gratificação (gratificação de risco de 
atividade militar/GRAM) exclusivamente para militares ativos, implicou Quebra de 
PARIDADE estabelecida na Lei 13.954/19, em relação aos inativos e pensionistas. A 
despeito dos inúmeros esforços políticos envidados pela Associação junto à Classe 
política quanto à necessidade de mudanças na citada lei, o tema é iminente e deve 
avançar.  
 
Nesse sentido, conforme fora divulgado nos últimos dias, a Associação impetrou 
Mandado de Segurança Coletivo, postulando, liminarmente, a extensão da GRAM 
aos militares estaduais inativos filiados à AME-RJ. No mérito, foi invocada a vigência 
dos arts. 24-A, III e 24-D do Decreto-Lei 667/69, arts. 3º VI, e 18, II da própria Lei 
9.537/21, art.  74 §§1º e 3º da CERJ, e arts. 22, XXI e 24 § 4º da CRFB, postulando, ao 
fim, a concessão da segurança em caráter definitivo. O processo tramita junto ao 
Órgão Especial do TJERJ, sob n. 0012280-32.2022.8.19.0000, podendo ser 
consultado por meio do site do Tribunal (http://www.tjrj.jus.br/). 
 
Outrossim, conforme já noticiado, a AME-RJ também intentará, nos próximos dias, 
medida judicial em favor das pensionistas, especificamente as habilitadas no benefício 
entre DEZ/19 a DEZ/21, visando o resguardo da integralidade quanto ao cálculo da 
pensão. 

Reiteramos, uma vez mais, o comprometimento e a aplicação na defesa dos interesses 
da classe. 
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Prezado(a) Associado(a), 

 

A AME/RJ, como sempre, está na vanguarda da proteção dos 
seus associados. 

 A mesma Lei que estabeleceu a PARIDADE se autoagrediu 
quando outorgou vantagem financeira para o contingente do serviço 
ativo, ignorando todos os inativos.  

A criação da GRAM (Gratificação de Risco Militar), 
absolutamente merecida, mas só atribuída aos ativos, fere 
frontalmente a equidade estabelecida em lei e, por mais que a AME/RJ 
tenha tentado audiência com o Senhor Governador para esclarecer o 
lamentável equívoco e solicitar sua reparação, não obteve êxito, razão 
pela qual decidiu, com apoio integral da Diretoria, ingressar na Justiça 
em busca da reparação imediata, em defesa e benefício dos 
ASSOCIADOS. 

Acima, podemos verificar os termos técnico-jurídicos, de lavra 
do jurídico da AME, empregados na Ação que foi apresentada à 
Justiça. 

Às nossas PENSIONISTAS,  informamos que, com o mesmo zelo 
e celeridade, a AME/RJ ingressará com ação reparadora para que 
todas as ASSOCIADAS tenham os seus direitos garantidos. Já 
estamos finalizando a peça inicial da ação. 

É para isso que existe a AME/RJ, para atuar, sempre, em defesa 
dos seus ASSOCIADOS, nunca se afastando do seu dever estatutário. 

 

Fraternalmente,  

 


