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Relatório das atividades do 8º Encontro Coletivo Jurídico do SINASEFE 

Dia 1 – 08 de setembro de 2016 

74 pessoas e mais de 40 seções presentes 

 

1) Apresentação dos presentes. 
 
2) Aprovação da pauta. 
 
3) GEAP1: aumento do plano de saúde. 
 
TRF 1ª Região entendeu como 20% o aumento, em razão da inflação médica do 
período. 
GEAP recorreu e o TRF 1ª Região revogou a liminar, alegando que esse aumento 
poderia inclusive provocar problema financeiro na GEAP, inviabilizando as suas 
atividades e ainda, afetando a coletividade. 
AJN vai recorrer. 
 
Liminar da 3ª Vara Federal DF impede que a GEAP firme qualquer acordo com as 
entidades a exemplo das entidades desistirem das ações e do outro lado, a GEAP 
limitaria os índices de reajuste. 
 
4) Reconhecimento de saberes e competências 
 
Docentes com Doutorado: 
 
Ação judicial temerária, com grandes chances de encontrar problemas com base na 
súmula Vinculante do STF de nº 372. 
Entendimento de que é uma situação muito mais política do que jurídica, à 
semelhança da questão dos TAES. 
 
RSC para aposentados e pensionistas (inativos): 
 
Argumentos favoráveis: 
A Lei 12.772/2012 criou duas carreiras (Magistério Superior e EBTT). 
Artigo 16 da Lei 12.772/12: A RT fará parte do pagamento da pensão e 
aposentadoria. 
O RSC foi criado e conceituado no artigo 18 da Lei nº 12.772/12 para o EBTT: O 
legislador em momento algum excluiu o aposentado e o pensionista. 
O princípio da legalidade do artigo 37 da CF se aplicaria ao caso também. (Não há 
liberdade nem vontade pessoal na Adm. pública, dessa forma, deve ser aplicado ao 

                                                           
1
 GEAP: Autogestora em Saúde, com aproximadamente 600 mil beneficiários no país. 

2
 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob o fundamento de isonomia. 
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inativo, pois não foi excluído expressamente na Lei 12.772/12. Ainda, se o 
Legislativo não excluiu, não cabe ao Executivo fazê-lo.) 

Não há como negar que o inativo faz parte do EBTT. 

O RSC deferido antes da aposentadoria é levado para a aposentadoria. 
Paridade: Garantia de revisão da pensão ou da aposentadoria pela mesma regra do 
ativo 
Não se aplica em: 
Parcelas indenizatórias (ajuda de custo), por exemplo. 
 
Decisões favoráveis: 
- Sergipe: União ingressou com Recurso Extraordinário. Inadmitido. União agravou. 
STF entendeu que atinge a CF de forma indireta. 
 
- Rio Grande do Norte: Processo nº 0800276-80.2016.4.05.8400 - 1ª Vara Federal 
Julgou parcialmente procedente o pedido para IF analisar novamente o 
requerimento de implantação do RSC feito pelo autor da ação, devendo ser 
considerados os certificados e títulos obtidos pelo servidor até a data anterior à sua 
aposentadoria. 
 
Melhor não entrar no Juizado! 
 
Importante!! Cuidado ao pedir antecipação de tutela, pois já pacificado no STJ de que 
deve devolver o que recebeu a partir do deferimento da liminar, caso revogada ou 
não confirmada. 

A inicial deve pedir a avaliação e não o RSC propriamente dito. 

Prescrição: 5 anos após 1º de março de 20133. 

Interessante pedir administrativamente a avaliação do RSC, para consolidar a 
negativa administrativa (pretensão resistida). 

Ação coletiva ou individual: O problema da coletiva é verificar as condições 
individuais dos inativos. Melhor ingressar com individual. 

Retroativos (exercícios anteriores)4: 

Tese de defesa da União: falta de interesse de agir, pois servidor deve receber 
segundo a Portaria Conjunta nº 02, de 10 de março de 2010, de MPOG. 

                                                           
3
 Atenção à Súmula 85 STJ:  

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não 
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes 
do qüinqüênio anterior a propositura da ação. 
4
 Lembrando que os retroativos não incorporam aos vencimentos para efeito de cálculo de média da 

aposentadoria (quando não integral). Talvez seja necessária ação judicial para revisar a aposentadoria 
desses servidores que tiveram o pagamento dos retroativos antes de aposentar. 
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Estão ajuizando demandas individuais, em JEF ou Justiça Federal Comum. (Sinasefe 
IFES). 

Prescrição: 5 anos após 1º de março de 20135. 

Reconhecimento administrativo: Prazo prescricional pode ser interrompido apenas 
uma vez. Uma das hipóteses é o reconhecimento administrativo. Quando reconhece 
administrativamente, começa a contar PELA METADE o prazo prescricional.  

Ou seja: 2 anos e meio da data do reconhecimento administrativo. 

(Observação da Doutora Luciana – ANJ: 5 anos de quando a parcela deveria ser paga 
– Judiciário.) 

Pedir correção monetária e juros6. 

Ingressar com ação de cobrança. 

RSC PARA TAES: 

Questão mais política do que jurídica. 

Em discussão na CNS (Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos 
Cargos dos TAES). 

5) Reajuste de 14,23% (13,23%) 

Situação bastante difícil e próxima do total insucesso. 

Suspenso reajuste para o MPU. 

TNU decidiu contrariamente. 

6 Ministros do STF contrários. 

Não recomendam ingressar com novas ações a respeito. 

*** 

(Observação: Súmula Vinculante nº 51 STF – 28%)7 

*** 

6) Aposentadoria especial: atualização da questão 

Situações nas quais se aplica: Risco, PCD, prejudiciais à saúde ou integridade física. 

                                                           
5
 Atenção à Súmula 85 STJ. 

6
 Juros a partir da citação. 

7
 O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se 

aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos 
reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. 
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Não há regulamentação do direito constitucional dos servidores públicos à 
aposentadoria especial. 

Mandado de Injunção nº 12.092 (Sinasefe Nacional) 

Súmula Vinculante editada pelo STF8 somente para abarcar as situações prejudiciais 
à saúde ou integridade física. 

25 anos em atividade e tem direito ao abono de permanência 

Não tem integralidade, nem paridade quando se aposenta pela especial.9  

Se aposentar pelo tempo comum, vai pela média e correção pelo RGPS. 

A conversão do tempo da especial para tempo na comum é discutível, está sob 
judice. 

Aposentadoria especial para docente em atividade insalubre: 

Direito na conversão, converter 25 sobre 30 (fator 1,2) para homem. (em estudo na 
Nacional) 

Ou seja: 10 anos de insalubridade x 1,2 = 12 anos. (Faltando complementar somente 
13 anos para chegar na aposentadoria) 

Para mulher, não há diferença, pois é 25 para professora e a especial já é 25 anos. 

Conversão do tempo como celetista: 

Orientação Normativa nº 15 – Conversão de tempo de serviço quando trabalhou 
como celetista antes do RJU. 

Orientação Normativa nº 16 – Conversão de tempo de serviço quando trabalhou 
como celetista depois do RJU. 

Regras de transição: 

Meio termo. Não mantêm a regra anterior, mas não aplicam a nova regra. 

Quem estava no serviço público quando da edição: Regra de transição. 

7) Assédio moral 

Ampla divulgação do tema para desestimular o assédio moral. 

Campanhas de esclarecimento.  

                                                           
8
 Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre 

aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de 
lei complementar específica. 
9
 Isso porque as regras de transição em razão da EC 41/03 não abarcam a aposentadoria especial. Ou 

seja, pelas regras de transição não se fala em integralidade e paridade no caso da aposentadoria 
especial. 
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Treinamento e preparo dos servidores. 

Procurar registrar as situações para formar prova. 

Focar também no assediador, para desestimular a prática. 

 

8) Reajuste do auxílio alimentação com equiparação ao TCU 

Tema está em repercussão geral no STF. Aguardando julgamento. 

Ou seja: todas as ações em andamento ficam suspensas aguardando o julgamento da 
matéria no STF. 

9) Pretensão de extensão do auxílio pré-escolar 

Auxílio pré-escolar foi criado pelo ECA (1990). 

Assistência aos filhos em creches e pré-escolas durante a jornada de trabalho. 

Regulamento: Decreto 977/1993 – Creches no próprio órgão ou pagamento do 
auxílio. 

Atualmente, a Portaria nº 10 de 03 de janeiro de 2016 previu o valor do teto para R$ 
321,00. 

Seria necessária uma mudança da legislação para ampliar a idade dos favorecidos.  

Encaminhamento: SINASEFE deve apresentar a demanda à Assessoria Jurídica da 
Nacional. 

10) Auxílio transporte para quem utiliza veículo próprio 

Entendimento consolidado no STJ de que a utilização do veículo próprio não 
inviabiliza o recebimento do auxílio transporte. 

Base de cálculo dos 6%: Proporcionalidade do vencimento com base nos 22 dias 
úteis do mês. 

A Administração Pública não pode exigir os bilhetes/passagens para o pagamento, 
independentemente do meio de transporte. (Presunção de  

11) Incidência da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias 

Assessoria Jurídica da Nacional ingressou com a ação. Ganharam, mas a União 
recorreu. 

O tema está em Repercussão Geral no STF (Processo nº 593.068), com julgamento 
iniciado. 

Ou seja: todas as ações judiciais estão sobrestadas (aguardando a decisão do STF). 
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12) Contribuição de PSSS dos aposentados anteriormente à lei que instituiu o 
referido desconto 

Contribuição passou a ser prevista na EC 41/03. 

2004: Início da taxação propriamente dita. 

Argumentos jurídicos para eventual ação judicial: Afronta à legalidade tributária. Há 
confisco por parte da Administração Pública. 

13) Não recebimento do auxílio alimentação por afastados durante mestrado 
e doutorado. 

Administração já reconhece o direito ao recebimento. 

Base legal: 

- Artigo 102, IV, Regime Jurídico Único: Afastamento durante mestrado e Doutora 
são de efetivo exercício. 

- Nota Técnica do MPOG: nº 01 de 2012. 

14) Editais de remoção 

Qualquer servidor pode questionar (impugnar) o Edital.  

Prazo para impugnação, segundo a jurisprudência atual: Durante as inscrições. 

Ademais, pode haver denúncia ao MPF. 

Por fim, o servidor pode também ingressar com ação judicial. 

 

 

 


