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Relatório das atividades do 8º Encontro do Coletivo Jurídico do SINASEFE 

Dia 2 – 09 de setembro de 2016 

 

1) FUNPRESP1 

A Lei 13.183/20152 é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADIN): 

vício formal, por ter sido criada por medida provisória; também porque houve uma 

Emenda Constitucional, sendo que a matéria (e os valores envolvidos) são de 

competência privativa do Presidente da República;  

Pede-se, nesta demanda, que seja suspensa a vinculação automática à FUNPRESP, o 

que ainda, mesmo liminarmente, não foi apreciado. 

A ADIN3 questionando a adesão obrigatória teve iniciativa do SINASEFE. 

Há chances da ADIN ser julgada favoravelmente aos Autores. 

Questão de servidores que ingressaram por novo concurso à mesma carreira, a ON 

MPOG 02/2015, prevê essa hipótese, resguardando o direito do servidor, levando-

se em conta o tempo anterior de contribuição.  

Pontos positivos para o ingresso na FUNPRESP: participação da autarquia no 

pagamento das contribuições; licitações para a participação das instituições 

financeiras privadas no fundo; gestão democrática dos valores. 

Pontos negativos: segurança da manutenção do fundo a longo prazo, valores 

envolvidos.  

2) REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Possível mudança: Idade mínima Homem e Mulher: 65 anos 

(Observação: Direito adquirido se aplica para quem já cumpriu os requisitos da lei 
anterior quando da nova lei.) 

Questionamentos: 

 Servidor na ativa, pela paridade e integralidade, pode aderir ao FUNPRESP: 

- Aderindo ao regime de previdência complementar (mas perde a paridade) ou 

                                                           
1
 Toda entidade de previdência complementar é sem fins lucrativos. 

2
 Alterou a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, quanto à de regra de inscrição no regime de 

previdência complementar dos servidores públicos federais titulares de cargo efetivo. 
3
 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5502: questiona o art. 4º da Lei nº 13.183, de 04 de novembro 

de 2015, que altera a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012.  
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- Contribuição opcional ao FUNPRESP, sem perder a garantia da paridade e 
integralidade, mas não pode ingressar no regime previdenciário complementar, 
porque acaba se limitando ao teto do RGPS. 

 Servidor que aderiu ao FUNPRESP e decide sair: 

- Quem aderiu pela compulsória: 

60 dias para desistir, com devolução de todas as contribuições. 

- Se aderiu voluntariamente: 

Tem o resgaste a qualquer momento de suas contribuições, com uma dedução 
(desconto). 

 

3) Alterações do novo Código de Processo Civil e Impactos das alterações no 
Processo Administrativo 

Apresentação dos Drs. Julio Canello (SINASEFE ASSINES) e Michelle Canton Grillo. 

 

4) Jornada de Trabalho 

Decreto nº 1.590/19954 alterado pelo Decreto nº 4.836/2003. 

Lei 12.772/2012 

Redução jornada para 30h: 

Decreto nº 1.590/95 

Faculdade legal (pode, não deve). 

Trabalho aos sábados: Dia útil não trabalhado. 

Compensação: Não há BH no serviço público. 

Encaminhamentos: 

Nota Técnica da AJN para redução da jornada (aspectos a serem considerados, 
pontos positivos) será disponibilizada, como também a Nota Técnica da AJN na qual 
se aborda a diferenciação do valor-hora para 20 horas, 40 horas e DE. 

(Regime 40 horas possui valor-hora menor que o de 20 horas.) 

 

 
                                                           
4
 Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das 

autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras providências. 
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5) Adicionais de insalubridade e periculosidade 

Orientação Normativa nº 6 MPOG5 – Diversos pontos discutíveis. 

 

6) Magistério EBTT: Alterações promovidas pela Lei 13.325/166 

Materializou o Acordo com a SETEC/MEC, resultante da Greve de 2015. 

Reajuste dividido: em Agosto 2016 (folha de Setembro 2016) e Janeiro 2017 (folha 
de Fevereiro de 2017). 

Progressão: 

Progressão por desempenho acadêmico 

Exigência ainda mais clara do cumprimento de interstício. 

Em alguns locais, o entendimento era de que a progressão se dava quando da 
publicação das Portarias e não é o caso. Deve ser concedida a progressão quando do 
preenchimento dos requisitos, conforme consta agora expressamente nesta lei. 

Transposição do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos 
para o EBTT: Luta do SINASEFE para unificar a carreira, solicitando, inclusive, a 
reabertura de prazo para opção do servidor. 

 

7) Aceleração da promoção docente 

Quem já estava no IF antes da Lei nº 12.772/12, apresentando o Título, ocorre a 
aceleração da promoção. 

Depois de 01º de março de 2013: após o estágio probatório, segundo a Lei nº 
12.772/12. 

8) Portaria SETEC/MEC nº 17/20167 – Atividades docentes 

Diretrizes gerais para regulamentar a atividade docente na rede federal. 

Reproduz o que está na Lei nº 12.772/2012.  

Invade as disposições do artigo 206 da Constituição Federal. 

                                                           
5
 Estabelece orientação sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação 

ionizante e gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, e dá outras providências.  
6
 Altera a remuneração, as regras de promoção, as regras de incorporação de gratificação de 

desempenho a aposentadorias e pensões de servidores públicos da área da educação, e dá outras 
providências. 
7
 Estabelece diretrizes gerais para a regulamentação das atividades docentes, no âmbito da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
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Contraria aspectos do artigo 207 da Constituição Federal. 

Desconsidera princípios da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases). 

Desconsidera princípios da Lei 11.892/2008.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 


