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Redução e congelamento de salários, 
proibição de concursos, nomeações e progressões

Sintrajufe soma-se às 
lutas do Novembro Negro 

Luta conjunta dos servidores 
para barrar ataques 

Leia matéria nas págs. 04 e 05 Leia matéria na pág. 07Leia matéria na pág. 03

  Mesmo depois do congelamento dos 

investimentos, da terceirização, das 

reformas trabalhista e previdenciária, a 

sede dos que querem acabar com o 

serviço público ainda não foi saciada. O 

pacote de maldades chamado de "Plano 

Mais Brasil", por exemplo, inclui até 

mesmo a redução de até 25% do salário 

dos servidores e das servidoras federais, 

estaduais e municipais, do Executivo, 

Legislativo, Judiciário e MPU – salário 

que já será atingido pelo aumento da 

alíquota previdenciária a partir de 

março. E vem aí, na carona dessas 

propostas, a reforma administrativa, em 

2020, que pretende acabar com a 

estabilidade dos servidores.

 Parece difícil de acreditar, 

mas também parecia inacreditável que 

acabariam com o direito à aposentado-
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ria de milhões de trabalhadores e 

trabalhadoras ou com os direitos 

trabalhistas dos brasileiros. A redução 

salarial já é uma realidade com o 

aumento da alíquota, e a "tesourada" 

de 25% bate à porta com a PEC 

186/2019, que a permite, já entregue ao 

Congresso. E só há uma forma de man-

ter essa porta fechada: mobilização.

 A luta já está em marcha. No 

dia 14 de novembro, mais de 20 mil 

trabalhadores estiveram nas ruas em 

Porto Alegre para dizer não aos ataques 

que partem dos governos federal, 

estadual e municipal. A unidade vem 

sendo construída como única maneira 

de enfrentar um projeto de destruição 

de direitos e do serviço público. É 

urgente ampliar a mobilização antes 

que seja tarde demais.
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Agência Câmara

Daniel Borges

Nesta Edição: Encarte da Previdência 
No dia 13/12, às 16h, acompanhe na página do Sintrajufe/RS no 
Facebook uma live sobre a Previdência, com a assessoria jurídica



E D I T O R I A L

Mudança nas assessorias 
jurídica e de saúde

Salário, emprego e futuro
  No mês de março, teremos uma 
redução de salários que vai de R$ 
101,53 a R$ 850,13. Mas, dependendo 
do cargo e das incorporações, esse 
confisco pode passar de R$ 1.000,00. 
Este é o resultado da reforma da 
Previdência do governo Bolsonaro. 
Além do aumento de alíquotas de 
contribuição, está prevista uma contri-
buição extra para ativos, aposentados e 
pensionistas por até 20 anos, "em caso 
de déficit atuarial". Sob o mesmo 
argumento, os aposentados podem 
passar a contribuir sobre o que supere 
um salário mínimo.

Ainda há aqueles que não acre-
ditam que Bolsonaro seja capaz de ir 
além e cortar salários ou acabar com a 
estabilidade. Não queremos pagar para 
ver. Deve servir de lição a realidade do 
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Direções de base
Foram realizadas no final de novembro as eleições para as direções de base do 
Sintrajufe/RS em Porto Alegre e no interior do estado. Até o fechamento desta 
edição, foram 65 novos diretores e diretoras de base eleitos e eleitas em 29 
cidades. A lista completa de eleitos e eleitas pode ser acessada em www.sintra-
jufe.org.br. A posse das novas direções de base aconteceu na festa de fim de ano 
do Sintrajufe/RS, no dia 6 de dezembro. O fortalecimento do sindicato em 
todas as instâncias, com a presença das direções de base nos locais de trabalho 
e sua atuação direta junto aos colegas, será fundamental para a resistência e a 
mobilização contra os ataques de Bolsonaro.

Encontro do NAF
Em seu XXII Encontro Estadual, o Núcleo de Aposentados, Aposentadas e 
Pensionistas do Sintrajufe/RS (NAF) debateu sobre conjuntura atual e sobre as 
lutas antirracistas. Também houve espaço para dirimir dúvidas jurídicas e 
confraternizar com os colegas e as colegas. Na ocasião, foi eleita a coordenação 
do NAF para o biênio 2019/2020. Arlene Barcellos e Íria Edinger foram 
escolhidas por aclamação para permanecer na coordenação, com a colega Maria 
Margarida Gomes de Melo e o colega Ari Heck na suplência.
 

Feira do Livro
O Sintrajufe/RS realizou, no dia 9 de novembro, o lançamento do livro "Ponto 
Inicial", na Feira do Livro de Porto Alegre. A obra reúne os textos vencedores do 
Concurso Literário Mario Quintana 2019 e aqueles produzidos na oficina de 
escrita criativa do sindicato. Cerca de 400 pessoas compareceram à atividade. 
 

Reestruturação  do  1º grau  rejeitada  no  TRT4
O Órgão Especial do TRT4 rejeitou, por 14 votos a 1, a proposta da Corregedoria 
de transformação das varas do Trabalho de Rosário do Sul e Santa Vitória do 
Palmar em postos avançados e transformação dos postos de Tramandaí e São 
Sebastião do Caí em varas do Trabalho. A sessão ocorreu no dia 8 de novembro e 
o Sintrajufe/RS acompanhou a votação. Também estava na pauta do Órgão 
Especial a proposta de retirada da especialização da 18ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre. A matéria foi rejeitada por 12 votos a 3.
 

Reajuste do Plan-Assiste no MPU
Em novembro, a direção do Sintrajufe/RS realizou nova reunião com os colegas 
do MPU sobre o reajuste ocorrido, a partir de outubro, no custeio do plano de 
saúde. O tema também foi pauta de reunião com o procurador-chefe da PRR4. O 
sindicato irá pleitear a participação dos servidores, que representam a quase 
totalidade de usuários do plano, no Conselho Gestor do Plan-Assiste, em ação 
articulada com a Fenajufe. O sindicato também avaliará a viabilidade de fazer um 
estudo dos aspectos orçamentário e financeiro do Plan-Assiste. Além disso, 
também seguirá pautando esse assunto nas reuniões com a administração da 
PRR4. O Sintrajufe/RS move ação judicial contra a abusividade do reajuste. 

Natal Solidário do Sintrajufe
Na campanha Natal Solidário deste ano, o Sintrajufe/RS arrecadou presentes de 
Natal para cerca de 400 crianças de três comunidades quilombolas urbanas e duas 
ocupações de Porto Alegre. O Sintrajufe/RS realizou passagens nos locais de 
trabalho disponibilizando as cartinhas, que também ficaram na sede do sindicato, 
e realizou o recolhimento dos presentes até o dia 6 de dezembro. A entrega dos 
presentes será realizada na semana de 9 a 13 de dezembro.

  A partir de novembro, o Sin-
trajufe/RS voltou a trabalhar com a 
banca Silveira Martins Hübner 
Advogados na assessoria jurídica. O 
escritório já atuou em ações do 
sindicato com resultados extrema-
mente satisfatórios, como no caso da 
extinta URV e do pagamento e 
manutenção dos denominados 
“Quintos” para parte da categoria. 
Sindicalizados e sindicalizadas têm 
direito a isenção de honorários 
advocatícios e colegas do interior 
podem ser atendidos por Skype.
 Desde outubro, o Sintra-
jufe/RS conta com equipe de cinco 
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médicos e médicas do Trabalho para 
atender a categoria, fazer visitas de 
saúde nos locais de trabalho, assessorar 
a direção na elaboração de políticas e 
propostas de saúde, modelos de gestão 
e organização do trabalho e elaboração 
de laudos e pareceres em processos 
administrativos e judiciais patrocina-
dos pelo sindicato. Fazem parte da 
equipe o médico do Trabalho Rogério 
Dornelles, o médico do Trabalho e 
ergonomista Geraldo Azevedo, a 
médica do Trabalho Virgínia Dapper, a 
médica do Trabalho e psiquiatra Ana 
Achutti e a médica do Trabalho 
Luciana Nussbaumer.

Expediente T-Liga
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal e do Ministério Público da União no RS (Sintrajufe/RS)

Rio Grande do Sul: o desmantelamen-
to do plano de carreira e o congelamen-
to e parcelamento de salários contra os 
quais milhares de educadores e 
educadoras se levantam.

Se a situação financeira dos cofres 
gaúchos “não é a mesma”, como alguns 
usam como argumento tranquilizador, 
a política destes governos é. E ambos 
estão empenhados em desmontar as 
conquistas, que o digam os trabalhado-
res desempregados que passarão a ter 
descontos previdenciários sobre o 
seguro-desemprego para financiar as 
isenções para os empresários. 

A tramoia que levou Bolsonaro ao 
poder, apoiado em instituições com-
prometidas na liquidação de direitos 
históricos, começa a ser desmascarada. 
Não sem deixar marcas dos estragos 

que estão produzindo desde 2016. O 
índice de Gini, que mede o quão 
concentrada a renda está na mão dos 
mais ricos, subiu para o mais alto nível 
desde 2012.

É o futuro da nação que está em 
jogo: se há os que querem transformar a 
carteira de trabalho e os direitos em um 
aplicativo de celular, há os que lutam 
por um futuro. É com extrema pre-
ocupação que percebemos os sinais de 
que Bolsonaro prepara um golpe. De 
olho nos povos que se levantam em 
vários continentes contra os mesmos 
planos do governo brasileiro, o Palácio 
do Planalto ameaça acelerar a re-

pressão e invoca a Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO) para conter os 
movimentos e garantir os ataques 
contra os direitos sob aplausos da 
banca financeira.

É por isso que estamos empenha-
dos em constituir a unidade em defesa 
dos salários, dos empregos e dos 
serviços públicos. É unificando a 
classe em torno das reivindicações que 
vamos preparar o futuro, é com esse 
espírito que construímos a Frente dos 
Servidores no RS e participamos do 
movimento convocado pelas centrais. 
Que o Chile nos traga mais do que bons 
vinhos.

Charge 
gentilmente 
cedida por Toni 
D'Agostinho
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Luta conjunta de servidores 
das três esferas é caminho 
para enfrentar ataques

Leite ataca direitos 
previdenciários e carreiras

Marchezan segue 
projeto de Bolsonaro

Bolsonaro quer reduzir salários 
e acabar com estabilidade

Plenária 
nacional 
define 
calendário 
de luta

 Após a aprovação da reforma da 
Previdência, o governo Bolsonaro 
quer acelerar o passo. O pacote 
chamado pelo governo de "Plano Mais 
Brasil" é o centro desse projeto (veja 

  O Sintrajufe/RS participou, no 
dia 26 de novembro, em Brasília, 
da Plenária Nacional em Defesa 
dos Serviços Públicos Munici-
pais, Estaduais e Federais, das 
Estatais, do Brasil e dos Trabalha-
dores, organizada pelas oito prin-
cipais centrais sindicais brasilei-
ras. A Plenária definiu um ca-
lendário de lutas para enfrentar os 
ataques aos direitos dos trabalha-
dores brasileiros:

8  de  março:
Reforçar as lutas do 
Dia Internacional das 
Mulheres;

18  de  março: 
Data nacional de 
greves, protestos e 
paralisações;

Greve  geral:
Além do calendário, 
a Plenária definiu 
pela indicação às 
centrais sindicais da 
necessidade de uma 
greve geral.

T-LIGA • DEZEMBRO de 2019

3

  No dia  14 de  novembro,  o 
Sintrajufe/RS e os trabalhadores e 
trabalhadoras do Judiciário Federal fi-
zeram parte de uma grande mobiliza-
ção unitária: estudantes, servidores e 
servidoras federais, estaduais e muni-
cipais estiveram juntos para combater 
os ataques de Jair Bolsonaro (sem 
partido), Eduardo Leite (PSDB) e 
Nelson Marchezan Júnior (PSDB) ao 
serviço público. Mais de 20 mil 
trabalhadores deram o recado: é nas 
ruas que o direito da população a 
serviços públicos de qualidade será 
defendido.
 Ao mesmo tempo em que se 
defende os direitos do conjunto da 
população, a luta também é para evitar 
a piora das condições de trabalho e de 
vida dos servidores das três esferas. Os 
salários e a estabilidade estão ameaça-
dos, assim como direitos específicos 

  O governador Eduardo Leite 
(PSDB) busca implementar no Rio 
Grande do Sul a mesma política que 
Bolsonaro aplica nacionalmente. 
Com esse objetivo, enviou à As-
sembleia Legislativa, no início de 
novembro, um pacote que inclui 
ataques à carreira e à Previdência 
dos servidores estaduais. A dire-
tora do CPERS/Sindicato Sônia 
Solange Viana conta que há um 
empobrecimento da categoria com 
as medidas que começaram no 

   Em Porto Alegre, os servidores têm 
se mobilizado contra uma série de 
medidas do prefeito Marchezan 
Júnior (PSDB). Uma das pautas deste 
momento é o questionamento à 
entrega dos serviços de saúde a 
empresas privadas, o que recente-
mente aconteceu com as Unidades de 
Pronto Atendimento Bom Jesus e 
Lomba do Pinheiro. Além disso, a 
prefeitura enviou à Câmara de Ve-
readores o Projeto de Lei 20/2019, 
que modifica o processo de eleição 
dos diretores e diretoras das escolas 
municipais, construído coletivamente 
há décadas. 
 A diretora do Sindicato dos 

conquistados pelos servidores em cada 
carreira. O objetivo dos governos 
federal e estadual e da prefeitura é o 
desmonte total, amparados na Emenda 
Constitucional 95/2016 e estimulados 
por "sugestões" externas, como 
recente relatório do Banco Mundial.
 Se os ataques vêm uníssonos, 
também a resposta assim deve ser. Por 
isso, o Sintrajufe/RS tem participado 
de ações conjuntas chamadas pelas 
centrais sindicais e a partir da Frente 
dos Servidores Públicos, da qual o 
sindicato faz parte. As trabalhadoras e 
os trabalhadores do Judiciário Federal 
e do Ministério Público da União 
também serão diretamente atingidos 
pela verdadeira devastação que os 
governos já começaram a colocar em 
marcha. Por isso, não se pode mais 
esperar: é preciso ir à luta para impedir 
esse desmonte.

governo de José Ivo Sartori (MDB) 
e continuam no governo atual. Em 
janeiro, fará cinco anos que a 
categoria está sem reajuste, e há 48 
meses o salário está sendo parcelado. 
Toda essa conjuntura resultou em 
uma das maiores greves da catego-
ria. "Hoje, estamos com mais de 
1.500 escolas paradas, mais de 80% 
de adesão. Há um clamor da 
sociedade que eu não tinha visto 
igual", avalia.
 Sônia também destaca os 

efeitos que os ataques de Bolsonaro 
têm provocado na categoria, es-
pecialmente com a reforma da 
Previdência, que acarretou reformas 
estaduais, e com o corte de investi-
mentos nas universidades públicas. 
"Querem acabar com a obrigatorie-
dade do concurso público, garantida 
na Constituição. Está mais do que na 
hora de os servidores se unirem 
contra esse atentado. Atacar o ser-
vidor é também atacar a população", 
completa.

Municipários (Simpa) Luciane 
Pereira avalia que o projeto "quer 
punir a gestão de escola, propondo 
que os diretores possam ser destituí-
dos antes do final do seu mandato se a 
escola não alcançar o  índice do IDEB 
ou de provas oficiais. Como se fosse 
responsabilidade da escola e não da 
falta de investimentos para poder 
garantir a qualidade na educação", 
diz.
 Outra medida, recentemente 
aprovada na Câmara de Vereadores, 
pode possibilitar até mesmo a de-
missão de servidores e a impossibili-
dade de reajuste salarial, na avaliação 
de Luciane. O Projeto de Lei Com-

plementar do Executivo (PLCE) 
14/2018, que cria a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal Municipal, estabelece 
um teto de 60% da receita corrente 
líquida para as despesas, incluindo, 
segundo o Simpa, uma manobra 
contábil que pode atingir o teto mais 
rapidamente, facilitando demissões e 
terceirizações. Para a diretora, "os 
governos Bolsonaro, Leite e Marchezan 
têm uma política com a mesma base 
ultraliberal que retira da população e do 
povo para beneficiar a elite e, nesse 
sentido, não possibilita o investimento 
no que é público. Defender o serviço 
público é defender a população em 
todas as esferas".

páginas 4 e 5), mas vem acompanhado, 
por exemplo, da Medida Provisória 
905 (uma nova reforma trabalhista) e 
da reforma administrativa, que deve 
ficar para 2020.

Leandro Dóro
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"Plano Mais Brasil": redução e congelamento 
de salários,  proibição de concursos, 

nomeações e progressões
Veja quais são as consequências 

do "Plano Mais Brasil"

Menos 
investimentoS em 
saúde e educação

Com mobilização, é possível 
acabar com esse pesadelo

Retirar 
dos fundos 

públicos 
para pagar 

especuladores

  No início de novembro, Jair Bolsonaro 
(sem partido), acompanhado de Paulo 
Guedes, Onyx Lorenzoni (DEM), Luis 
Carlos Heinze (PP), entre outros 
deputados e senadores, entregou ao 
Congresso um pacote de medidas que 
tem como um dos alvos os servidores e os 
serviços públicos. As três propostas de 
emenda à Constituição (PECs), chama-
das de "Plano Mais Brasil", são o 
aprofundamento da emenda constitucio-
nal 95/2016, ainda do governo de Michel 
Temer (MDB), que determinou o 
congelamento dos investimentos pú-
blicos por vinte anos. Se na "era FHC" 
falava-se em "Estado mínimo", hoje é 
nenhum Estado para o povo trabalhador e 
tudo para o capital financeiro.
 A reforma administrativa, ao que tudo 
indica deixada para 2020, será o próximo 
ataque. Interlocutores do governo falam 
no fim da estabilidade, mascarado em um 
estágio probatório de dez anos. Mesmo 
que a reforma administrativa não seja 
enviada e aprovada neste ano, as PECs 
que já estão no Congresso são um golpe 
suficiente para colocar o serviço público 
na berlinda. Até 2022 está prevista a 
aposentadoria de mais de 26% dos 
servidores federais. Se a redução de 
jornada e salário prevista for implementa-
da, se perderia mais 1/4 da força de trabalho. 

  São três as PECs que foram 
enviadas em bloco.  É na chamada 
"PEC emergencial" (186/2019) que 
está prevista a redução salarial, mas 
também outros ataques aos servido-
res e servidoras e ao serviço público. 
A proposta aciona antecipadamente 
todas as medidas de "ajuste" 
previstas para o caso de descumpri-
mento do teto estabelecido pela 
Emenda Constitucional 95. A 
preocupação é a continuidade do 
pagamento dos juros da dívida 

  A PEC dos Fundos Públicos 
pretende acabar com fundos 
reservados para aplicações espe-
cíficas. Segundo o ministério da 
Economia, o Brasil tem hoje 281 
fundos públicos, onde estão 
depositados quase R$ 220 bilhões. 
O governo quer extinguir todos os 
fundos para usar esses recursos no 
pagamento dos juros da dívida. 

  A PEC do  Pac to  Federa t ivo 
(188/2019), entre outros efeitos, acaba 
com os investimentos mínimos em 
saúde e educação, criando um "mínimo 
conjunto" que, na prática, obrigará os 
governantes a escolher entre uma e 
outra. Essa mudança valerá tanto para a 
União quanto para estados e municípi-
os. A proposta de Bolsonaro e Guedes 
prevê ainda a inclusão dos valores de 
aposentadorias e pensões no cálculo do 
mínimo constitucional que a União é 
obrigada a gastar nas duas áreas. 
Atualmente, essa conta leva em 
consideração somente os gastos com 
pessoal ativo. Benefícios fiscais para 
pessoas com doenças graves e para 
pessoas com deficiência também ficam 

  Enquanto os ataques se encadeiam, 
torna-se urgente a mobilização para 
impedir a retirada de mais direitos. Sem 
muita luta, pode efetivar-se uma 
realidade na qual muitos ainda não 
acreditam, como o corte de um quarto do 
salário de uma hora para a outra. Está aí o 
aumento do desconto da Previdência 
para não deixar dúvidas do que o governo 
e sua base de apoio estão realmente 
dispostos a fazer a mando dos bancos. A 
única alternativa, portanto, é a unidade 
dos trabalhadores e a mobilização.

  Orientadas por relatório recente do 
Banco Mundial, as medidas do "Plano 
Mais Brasil" incluem, por exemplo, a 
redução dos salários (e, proporcional-
mente, das jornadas) nas três esferas,  
incluindo os trabalhadores do Poder 
Judiciário e MPU. As reduções podem 
ser de até 25%. O governo já anunciou 

Assim, somando-se as aposentadorias 
com a redução de jornada, equivaleria à 
redução da metade da força de trabalho 
disponível no serviço público.
 Os resultados da "economia" com 
congelamento, redução da folha e 

suspensão dos concursos estão definidos 
no projeto, para não deixar dúvidas sobre 
qual a prioridade:  "O excesso de 
arrecadação e o superávit (...) serão 
destinados à amortização da dívida 
pública federal", diz o texto. Tudo para 

fazer economia às custas do povo e 
garantir recursos para a dívida e os 
especuladores. O resultado é previsível: 
mais Brasil para menos brasileiros, 
menos Brasil para a grande maioria da 
população.

que está pronto para fazer o corte assim 
que a PEC 186/2019 for aprovada e até 
mesmo já calculou a "economia": R$ 
10,5 bilhões, injetados quase direta-
mente no mercado financeiro. Esse 
corte salarial soma-se ao aumento da 
alíquota previdenciária que começará a 
valer em março e que foi definido pela 

reforma da Previdência recém aprovada.
 Já a redução de FC's é um prato 
cheio para reformas administrativas, a 
exemplo do que ocorreu no recente 
projeto de criação do TRF6, em Minas 
Gerais, vendido pela alta cúpula do 
Poder Judiciário como um órgão criado 
"sem aumento de custos". O projeto de 

Bolsonaro acrescenta possibilidades de 
corte de FC's ao que já prevê a Cons-
tituição, permitindo a redução em "pelo 
menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de 
confiança, pela redução do valor da 
remuneração ou pela redução do nú-
mero de cargos".

pública, mesmo que isso inviabilize 
universidades, hospitais e outros 
serviços fundamentais prestados à 
população.
 Na PEC emergencial, ainda há 
medidas com vigência prevista de até 
dois anos: proibição de reestrutura-
ções de carreiras; suspensão da criação 
de verbas indenizatórias; suspensão da 
criação de despesas obrigatórias. 
Além disso, a PEC traz a inclusão de 
despesas com pensionistas no limite 
de despesas com pessoal.

em risco caso a PEC seja aprovada.
 Mesmo decisões do Judiciário que 
determinem o exercício de direitos 
garantidos ficam amarradas: leis e 
decisões judiciais que criam despesas 
só terão eficácia quando houver 
previsão no orçamento, conforme o 
texto. A PEC do Pacto Federativo prevê 
ainda para os estados e municípios as 
mesmas medidas de vigência determi-
nada que a PEC Emergencial prevê para 
a União, incluindo a redução do salário 
dos servidores – nos estados e municípi-
os, a vigência seria de um ano em caso 
de Estado de Emergência Fiscal (o Rio 
Grande do Sul, por exemplo, poderia 
executar imediatamente esses "ajus-
tes").

 Essa luta já começou. No Rio Grande 
do Sul, vivemos uma situação em que 
estão conectadas as políticas de Bol-
sonaro, do governo estadual de Eduardo 
Leite (PSDB) e da prefeitura de Nelson 
Marchezan Júnior (PSDB). Mas aqui a 
ação também já está em curso: a partir da 
Frente dos Servidores Públicos, da qual 
o Sintrajufe/RS faz parte, foi realizada 
no dia 14 de novembro uma grande 
manifestação, que reuniu mais de 20 mil 
trabalhadores no Centro de Porto 
Alegre. 

 Nacionalmente, aconteceu no dia 26 
de novembro uma plenária convocada 
pelas centrais sindicais para organizar e 
orientar a resistência que reúna a força e a 
capacidade de mobilização dos servidores 
públicos das três esferas e dos trabalhado-
res do setor privado. Dessa unidade, sairá 
a possibilidade de enfrentar o projeto de 
Bolsonaro, Guedes, do Banco Mundial e 
dos operadores do mercado financeiro in-
ternacional que querem enriquecer às cus-
tas dos direitos e das necessidades dos tra-
balhadores e das trabalhadoras.

Precarização do 
serviço público 

para enriquecer o 
mercado financeiro

Fábio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

As trabalhadoras e os trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União 
também sofrerão igualmente os efeitos, pois basta ato administrativo do Poder Judiciário para que 
isso ocorra.

casos reais de perdas
As trabalhadoras e os trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União também sofrerão 
os efeitos, pois bastam atos administrativos para que isso ocorra.

  O colega Luis Alberto Ferrari, da 
Justiça Federal é técnico judiciário 
C13, com quase 25 anos no Judiciário. 
A partir de março, com o aumento da 
alíquota previdenciária, ele passará a 
descontar cerca de R$ 450 a 
mais do que desconta 
atualmente. Conforme 
Luis, isso representa mais 
ou menos metade do 
custo do colégio de uma 
de suas filhas, que tem 15 
anos e está no Ensino 
Médio. A outra filha de Luis está 
terminando o colégio e prestando 
vestibular. Se a PEC emergencial for 
aprovada e o governo cortar 25% do 
salário dos servidores, Luis terá, além 
da perda de R$ 450, mais cerca de R$ 

   A colega Elaine Fagundes Peixoto, 
analista judiciária no TRT4, com 38 
anos de carreira, pode perder, com o 
aumento da alíquota previdenciária, 
mais de R$ 800 mensais. Como está 
em abono permanência, a 
colega explica que esse 
valor será restituído 
enquanto segue na 
a t i v a .  P o r é m ,  e l a 
argumenta que olha 
para a situação e pensa 
que nunca poderá se 
aposentar, pois as perdas 
serão muito grandes. Já em relação à 
possibilidade de aprovação da PEC 
emergencial e de corte de 25% no 
salário, diz que "é um caos" e que, 
embora muitos não acreditem, a 

3 mil em perdas, de um dia para o outro. 
Ele lamenta a possível perda de 
dinheiro que, conforme o colega, 
poderia ser usado na educação das 
filhas. Luis defende, porém, que ainda é 

possível  derrotar  a  PEC 
emergenc i a l :  "mu i to s 

colegas estão se dando 
c o n t a  d o  p r o b l e m a , 
preocupados com as 
perdas salariais, que em 

alguns casos chegam a R$ 1 
mil só com o aumento da 

alíquota. Com mobilização, é 
possível reverter esse processo, tanto 
que deixaram a PEC para o ano que 
vem. Mas, se não tiver mobilização da 
categoria, vai piorar muito mesmo", 
adverte.

realidade é que, se não houver 
mobilização, o governo vai aprovar 
e  implementa r  a  medida :  "É 
catastrófico, não sei como iria 
administrar as contas. É um bom 

salário, mas ele é comprometi-
do com contas diversas", 

explica. Ela conta que tem 
um filho autista, de 18 
anos, que "é um doce, 
mas envolve muitos gastos 

extras". Elaine demonstra 
preocupação com esses gastos 

caso haja o corte: "A gente sempre 
dá um jeito, mas é melhor se mobilizar 
e impedir esse ataque. Não passa-
mos a vida inteira trabalhando para 
eles chegarem e darem um canetaço 
reduzindo nossos salários".



M E I O A M B I E N T E

Desregulamentação da 
proteção abre as portas 
para catástrofes ambientais

CPI de Brumadinho propõe plebiscito sobre reestatização da Vale

Óleo no 
Nordeste

Desmatamento 
e queimadas
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   O Brasil não está erguido sobre placas 
tectônicas, tampouco sofre com 
furacões ou corre o risco de ser atingido 
por tsunamis ou pela erupção de 
vulcões. Aqui, os desastres ambientais, 
que afetam a vida dos seres humanos e 
de todas as outras espécies de seres 
vivos, além de degradarem nossa "casa" 
comum, são, de modo geral, estimula-
dos ou facilitados por políticas públicas 
equivocadas ou simplesmente ausentes. 
E é esse o caminho que o governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) tem tomado: a 
desregulação total, a quebra das 
instituições de fiscalização e a liberação 
da destruição do meio ambiente.

Descaso e entrega das 
riquezas naturais
 Desde o seu início, o governo 
Bolsonaro tem sido marcado por uma 
constante invasão de interesses privados 
na esfera pública. Isso acontece em 
todas as áreas, inclusive na área 
ambiental. Um dos primeiros exemplos 
dessa lógica é a perseguição ao 
servidor que multou Bolsonaro, ainda 
deputado, em 2012, por pesca ilegal. 
Após 17 anos no Ibama, o fiscal acabou 
exonerado em março.
 O Ibama vem sendo esvaziado 
pelo governo, assim como outro 
importante órgão de controle ambien-
tal, o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), que mede o desmata-
mento no país. Em junho, Bolsonaro 
criticou a divulgação de dados – 
alarmantes – sobre o desmatamento, 
afirmando que os dados fariam uma 
"campanha contra o Brasil". Ricardo 
Galvão, diretor do Instituto, criticou a 
fala de Bolsonaro e acabou demitido.      
 Diretora da Associação dos 
Servidores da Carreira de Especialista 
em Meio Ambiente e PECMA do RS 
(Asibama), Diara Maria Sartori aponta 
as dificuldades enfrentadas no Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e no Ibama: 
"No ICMBio, a gente tem casos de 
perseguição a servidores, teve casos de 
tentativa de remoção à revelia. No 

  A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) de Brumadinho, 
instalada na Câmara dos Deputados, 
vai propor a realização de um 
plebiscito sobre a reestatização da 
Vale. Segundo o relator, Rogério 
Correia (PT-MG), é necessário 
questionar os benefícios desse tipo 
finito de mineração, que deixa as 

  Justamente em meio à tentativa do 
governo de forçar a exploração de 
petróleo nas proximidades de Abrolhos, 
um grande vazamento de óleo chocou o 
Brasil ao atingir o litoral do Nordeste. 
Todos os estados da região foram 
atingidos pelo vazamento, iniciado em 
agosto. Na primeira semana de outubro, o 
Ibama divulgou um balanço do desastre: 
409 localidades de 104 municípios dos 
nove estados do Nordeste foram atingidas 
e ao menos 128 animais oleados foram 
identificados pelo Ibama. Ao todo, foram 
atingidos mais de 2,2 mil quilômetros da 
costa, dos quais foram retiradas mais de 
4,3 mil toneladas de petróleo. O petróleo 
foi encontrado no organismo de peixes, 
mariscos e outros animais, em um 
impacto ambiental que, segundo 
especialistas, pode persistir por décadas.
 Um crime ambiental que 
atingiu a fauna e a flora, mas também 
afetou os pescadores, o turismo e até mes-
mo a Petrobras, que, em análise interna, 
percebeu que sua reputação foi abalada 
pelo caso, já que a população costuma re-
lacionar a empresa a qualquer evento 
vinculado ao petróleo. Esse crime, ainda 
sem origem definida, tem um facilitador 
visível na quebra das estruturas de fisca-
lização e defesa ambiental do país.

  Se outubro foi o mês da degradação 
na água, agosto foi marcado pela 
destruição da mata. Um corredor de 
fumaça foi formado em boa parte do 
Brasil e inclusive em outros países do 
continente, graças a incêndios 
criminosos na Amazônia provocados 
pelo agronegócio. Nos oito primeiros 
meses do ano, o aumento nos focos de 
queimada foi de 83% em relação ao 
ano passado, mesmo que o bioma 
Amazônia tenha tido menos dias 
consecutivos sem chuva do que a 
média entre 2016 e 2018.
 A resposta de Bolsonaro às 
crises ambientais tem sido enfraquecer 
órgãos fiscalizadores e naturalizar a 
destruição do meio ambiente. Já em 
novembro, chegou a declarar que 
"desmatamento é cultural no Brasil e 
não acabará". A degradação ambiental 
e a crescente desregulação no Brasil 
têm gerado fortes reações internacio-
nais, vindas de chefes de Estado, 
instituições e organizações. Protestos 
em defesa da preservação da biodiver-
sidade da Amazônia, contra o desmata-
mento e as queimadas ou contra a 
impunidade no caso do vazamento de 
óleo foram realizados no Brasil e em 
diversas partes do mundo.

populações expostas a tragédias ambien-
tais como as de Brumadinho. O relatório 
final da CPI poderá ser modificado ou 
aprovado na íntegra pelos outros 
parlamentares. O texto questiona por que a 
Vale não compartilha lucros com os mu-
nicípios e recomenda o prosseguimento ao 
Projeto 522/2019, que dá autorização para 
a realização do plebiscito. O projeto 

também pede o indiciamento de di-
retores, engenheiros e terceirizados e da 
própria Vale por conta do rompimento 
da barragem do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho (MG), em 25 de janeiro, 
que matou 252 pessoas e deixou 18 
desaparecidas, além de provocar des-
truição ambiental e a contaminação do 
rio Paraopeba. Cadu Rolim

Arquivogov.br

Ibama, saiu agora a informação do 
aumento do desmatamento, de 30%, e 
isso, na verdade, não podia ser 
diferente. Tivemos uma redução no 
quadro de fiscais: de 2018 a 2019, uma 
redução de 24%, e também cerca de 
24% estão aptos a se aposentar, então 
podemos ter redução de 50%. É 
bastante preocupante. Em algumas 
ações de fiscalização, o Ibama também 
não teve apoio de outros órgãos 
federais. Nós estamos sem concurso 
público desde 2012 e não há nenhuma 
perspectiva de novo concurso".
 O enfraquecimento e a ins-
trumentalização política desses ór-
gãos não é por acaso. O governo 
atropela dados, sugestões e determi-
nações dos especialistas, pesquisa-
dores e fiscais para acelerar a marcha 
de seu projeto de entrega, nas mãos 
de poucos, de tudo o que é público – 
inclusive o meio ambiente. Em 
outubro, ignorando laudo do Ibama, 
o governo disponibilizou para leilão 
quatro blocos de petróleo nas pro-
ximidades do Parque Ambiental de 
Abrolhos, na Bahia, área que possui 
a maior biodiversidade do Atlântico 
Sul, com mais de 1.300 espécies 
registradas. Sob júdice, o leilão 
acabou não atraindo interessados, 
mas a Agência Nacional do Petróleo 
colocou a área em "oferta permanen-
te".



M O V I M E N T O N E G R O

Antirracismo: Sintrajufe soma-se 
às lutas do Novembro Negro

Debates sobre 
possibilidades e esperanças

Racismo estrutural 
tem reflexos no 
serviço público

Atividades 
nos locais de 
trabalho

Marcha 
Independente 
Zumbi 
Dandara

Servidores do Judiciário Federal

Assédio moral entre servidores 
**do Judiciário Federal no RS

***Média salarial no serviço público

  Em meio ao aprofundamento dos 
ataques sociais e políticos contra as 
chamadas "minorias", os segmen-
tos sociais historicamente margina-
lizados, negros e negras, mulheres, 
LGBT+, mais uma vez o mês de 
novembro foi momento de re-
forçar as lutas antirracistas. No Mês 
da Consciência Negra, o Sin-
trajufe/RS prestou solidariedade 
ativa ao movimento negro, parti-
cipando da construção de ativida-
des de debate, reflexão e luta.

Cento e trinta e um anos após a 
abolição da escravidão, o racismo 
estrutural segue sendo um dos 
principais problemas sociais e eco-

nômicos do país e o genocídio da 
juventude negra é uma das conse-
quências mais graves. O Brasil ain-
da é um país racista que não debate 
publicamente esse problema, fato 
que vem se agravando com o go-
verno Bolsonaro. Prova disso é que, 
na mesma semana do Dia da 
Consciência Negra, uma placa 
sobre a violência policial contra os 
negros foi quebrada por um depu-
tado em pleno Congresso Nacional. 
É preciso que os brasileiros as-
sumam a importância da luta 
antirracista, que deve ter atenção de  
todos e todas e não apenas do 
movimento negro.

  A semana entre 13 e 21 de no-
vembro foi de intensa atividade no 
Sintrajufe/RS. No dia 13, na sede, foi 
realizado um debate que trouxe 
participantes que olharam as lutas de 
diferentes ângulos: Eloá Kátia 
Coelho, do Movimento de Mulheres 
Negras LBT+; Emir Silva, do Mo-
vimento Negro Unificado; e Célio 
Golin, fundador do Nuances. O 
diretor do Sintrajufe/RS Mário da 
Silva e o colega Alan Carlos Dias 
Silva mediaram o debate, que passou 
pela história das opressões sofridas 
pelo povo negro e pelas diferentes 
formas de violência contra as cha-
madas "minorias", chegando à 
importância das lutas antirracistas. Já 
no dia 21, durante o XXII Encontro 
do Núcleo de Aposentados, Apo-
sentadas e Pensionistas, uma das 
mesas trouxe a luta antirracista como 
tema, tendo como painelista a colega 

  Dados públicos apontam o de-
sequilíbrio causado pelo racismo 
estrutural entre os servidores pú-
blicos no Brasil. Números divul-
gados pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) em 
2014 mostravam que negras e 
negros ocupavam 47,4% dos 
cargos públicos, mas isso não 
representava equidade entre as 
diferentes carreiras, posições ou 
níveis de rendimentos. Quanto 
mais valorizada a carreira, menor a 
presença de negras e negros, 
especialmente as de nível superior 

e que oferecem melhor remunera-
ção. Na Diplomacia, por exemplo, 
os negros representam 5,9% do 
total de servidores, contra 94% de 
brancos.
 No Rio Grande do Sul, ainda 
não há um estudo quanto à média 
salarial, mas a desigualdade pode 
ser vista nos resultados do estudo 
realizado pelo Sintrajufe/RS, na 
Pesquisa de Saúde. O levantamen-
to identificou que é contra os não 
brancos que o assédio moral mais 
atua, gerando, também, mais 
transtornos mentais comuns.

  Além dos debates no Sin-
trajufe/RS, o sindicato também 
participou de outras atividades 
relacionadas ao Novembro 
Negro e à categoria: o 1º Fórum 
Aberto de Educação An-
tirracista e a inauguração da 
mostra fotográfica sobre o 
Quilombo Lemos, no TRT4; a 
abertura da exposição fotográ-
fica itinerante "Maçambique de 
Osório", na PRR4; o debate 
realizado no TRE no dia 20, 
com a exibição do curta me-
tragem "Parece comigo".

  No dia 20 de novembro, Dia da 
Consciência Negra, o Sintrajufe/RS 
também esteve presente na Marcha 
Independente Zumbi e Dandara. A 
marcha saiu do Largo Glênio Peres 
pela avenida Borges de Medeiros até 
o Largo Zumbi dos Palmares. Os 
manifestantes denunciaram o racismo 
estrutural existente no Brasil, que 
atinge especialmente a juventude 
negra que vive nas periferias e, mais 
especificamente, as mulheres negras 
que sofrem exploração e preconceito 
em diferentes formas.
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No Brasil, apenas 

Entre brancos 

Entre servidores com  de estudo, a média 9 a 11 anos
salarial dos negros equivale a   dos brancos 86,2%
Entre servidores com  de estudo, 12 ou mais anos
a média salarial dos negros é  74,5%
em relação aos brancos 

Casos frequentes
Transtornos 

mentais comuns

Entre brancos 7,3% 32,9% 
Entre não brancos Entre não brancos  22,1%   40%

No Rio Grande do Sul,

29,1% 1,4%  
dos servidores são dos servidores se 

identifica como tendo 
cor de pele negra**

negros e negras*

*Censo do Conselho Nacional de Justiça de 2014 ** Pesquisa de Saúde do Sintrajufe/RS
*** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 2014

Cristina Lobregatte (Simpa)

Lourdes Helena de Jesus da Rosa, 
aposentada do TRF4, pesquisadora 
da História da Etnia Negra no Brasil. 
Ela tratou da luta contra o racismo nas 
artes, em especial na televisão, onde 
está em disputa a própria identidade 
dos negros e negras. Lourdes de-
fendeu a inserção da luta contra o 
racismo na agenda pública brasileira 
como fundamental para a construção 
de uma sociedade diferente.

Rosane Vargas
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VAMOS JUNTOS (AS)

DEFENDER 
OS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
E OS NOSSOS

DIREITOS. 

Quer ficar por dentro de tudo 
o que acontece no Sintrajufe?

Basta tirar uma foto do QRcode ao 
lado ou digitar o link na barra do 
seu navegador e você será 
automaticamente direcionado a 
uma conversa.

O T-Conecta foi criado para que você 
receba informações, reportagens e 
notícias do Sintrajufe em seu 
WhatsApp.

T-Conecta

http://bit.ly/T-ConectaSintrajufe

Adicione nosso número a sua agenda, 
envie um "Oi, Sintrajufe" e pronto, 
já estamos conectados.
 

 www.sintrajufe.org.br/sindicalize-se

(51) 999869113

Diga "Oi, Sintrajufe!"
Quem luta informado, luta melhor. 2020 promete e 

por isso o Sintrajufe lançou uma nova forma de 

contato com você, o T-Conecta. Nosso compromisso é 

enviar, através de nossa lista de transmissão, somen-

te as informações mais importantes para que você 

fique por dentro do que acontece no sindicato, na sua 

carreira e nas lutas que temos pela frente. T-Conecta 

com o Sintrajufe!



"NOVA PREVIDÊNCIA" É UM DURO GOLPE; É HORA DE REFORÇAR 
O SINDICATO PARA DEFENDER OS SALÁRIOS, EMPREGOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

 A reforma da Previdência não acabou. Mesmo 
tendo sido aprovadas no Congresso Nacional medidas 
cruéis para trabalhadores e trabalhadoras, a onda de 
ataques não irá parar por aqui. O ministro Paulo 
Guedes não esconde sua vontade de retomar a ofensiva 
pela aprovação dos fundos individuais, quebrando 
qualquer traço de solidariedade entre gerações e 
produzindo uma massa de idosos miseráveis (como no 
Chile) em nome dos interesses do sistema nanceiro.
 No Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo 
iniciam greves de servidores contra a aplicação da 
reforma de Bolsonaro em seus estados. É a luta que 
segue e se soma ao enfrentamento às PECs que abrem 
o caminho para a redução e congelamento de salários, 
agravando ainda mais os efeitos da EC 95/2016.
 Nos locais de trabalho, além da revolta e 
preocupação com o futuro, há os que dizem que "até se 
aposentarem haverá mais reformas". Contudo, o que 
está em curso não é "mais uma reforma", mas o m do 
sistema de Previdência público, produto do golpe 
jurídico-parlamentar de 2016 que produziu um governo 
que fala em um novo AI-5 como quem dá as horas.

 Os trabalhadores e as trabalhadoras do setor 
público e privado, aposentados e ativos, serão afetados 
imediatamente. A exceção são os militares. Se no curto 
prazo haverá redução de salários, no médio e longo 
prazo a perspectiva é mais sombria, pois em um 
mercado de trabalho cada vez mais marcado pela 
informalidade, estimulada pelo governo e por 
empresários, quem irá pagar as futuras aposentadorias?
 Este resumo produzido pela assessoria jurídica 
do Sintrajufe/RS busca mostrar o quão graves são as 
consequências da refoma aprovada com o voto de 
parlamentares gaúchos como Lasier Martins (Podemos) 
e Luiz Carlos Heinze (PP).
 Para impedir mais perdas como essas, é hora 
de reforçarmos nosso sindicato, ampliarmos as liações 
e prepararmos todos os colegas para as lutas 
anunciadas. Só assim vamos defender nossos salários e 
empregos e os serviços públicos. Acreditamos que é 
possível construir as condições, ao lado dos movimentos 
sociais, sindicatos e partidos comprometidos com o povo 
para revertermos esses ataques e reconquistarmos os 
direitos e a democracia perdida.

s i n t r a j u f e r s w w w . s i n t r a j u f e . o r g . b r 

T-LIGA
ESPECIAL PREVIDÊNCIA

No dia 13/12, às 16h, 
acompanhe na página 

do Sintrajufe/RS no 
Facebook uma live sobre 

a Previdência, com a 
assessoria jurídica

COMO FICA A 
PREVIDÊNCIA DO 
FUNCIONALISMO 

COM A EC 103/19



REGRA GERAL

APOSENTADORIA COM DIREITO A PARIDADE APOSENTADORIA SEM DIREITO A PARIDADE

Os proventos são calculados conforme a remuneração do servidor 
em atividade e recebem os mesmos reajustes aplicáveis aos ativos.

Exclusivo para quem ingressou no serviço público até a entrada em 
vigor da EC 41 – 31/12/2003 e que não tenha migrado de regime:

MULHERES: 
62 anos de idade + 30 anos de contribuição + 20 anos de efetivo 
exercício no serviço público + 5 anos no cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria + soma de idade e tempo de contribuição = 
86 pontos (a partir de janeiro de 2020, será acrescido 1 ponto a 
cada ano, até chegar a 100 pontos); (Artigo 4º da EC 103, incisos 
e §6, I)

- 57 anos + 30 anos de contribuição + 20 anos no serviço público + 
5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria + pedágio 
correspondente ao tempo de contribuição que faltar na data da 
vigência da EC 103; (Artigo 20, §2, inciso I da EC 103)

HOMENS: 
65 anos + 35 anos de contribuição + 20 anos de efetivo exercício 
no serviço público + 5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria + soma de idade e tempo de contribuição = 96 
pontos (a partir de janeiro de 2020, será acrescido 1 ponto a cada 
ano, até chegar a 105  pontos). (Artigo 4º da EC 103, incisos e §6, I)

60 anos + 35 anos de contribuição + 20 anos no serviço público + 
5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria + pedágio 
correspondente ao tempo de contribuição que faltar na data da 
vigência da EC 103. (Artigo 20, §2, inciso I da EC 103)

100% da média de todas as contribuições

Para quem é liado ao Regime Geral da Previdência ou ingressou 
no serviço público até a entrada em vigor da EC 103 e que não está 
abrangido no item ao lado:

Mulheres: 57 anos + 30 anos contribuição + 20 anos no serviço 
público + 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria + 
pedágio correspondente ao tempo de contribuição que faltar na data 
da vigência da EC 103;
Homens: 60 anos + 35 anos de contribuição + 20 anos no serviço 
público + 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria + 
pedágio correspondente ao tempo de contribuição que faltar na data 
da vigência da EC 103. (Artigo 20, §2º, Inciso II)

Garantia mínima de 60% da média de todas as remunerações, 
com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição além de 20 anos; 
aqueles que optaram pelo regime de previdência complementar serão 
submetidos ao teto do RGPS.
Para quem ingressou no serviço público até a entrada em vigor da 
EC 103:

Mulheres: 56 anos de idade (57 a partir de janeiro de 2022) + 30 anos 
de contribuição + 20 anos de efetivo exercício no serviço público + 5 
anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria + soma de idade e 
tempo de contribuição = 86 pontos (1 ponto será acrescido a cada ano, 
a partir de janeiro de 2020, até chegar a 100 pontos);
Homens: 61 anos (62 anos a partir de janeiro de 2022) + 35 anos de 
contribuição + 20 anos de efetivo exercício no serviço público + 5 anos 
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria + soma de idade e 
tempo de contribuição = 96 pontos (1 ponto será acrescido a cada ano, 
a partir de janeiro de 2020, até chegar a 105 pontos). (Artigo 4º da EC 
103, incisos e §6, II)

Para quem preencher os requisitos até a vigência de lei federal que discipline o Regime Próprio da Previdência dos Servidores da União 
(regra geral): 

a) Mulheres: 62 anos + 25 anos de contribuição + 10 anos de efetivo exercício no serviço público + 5 anos no cargo efetivo  
em que se der a aposentadoria;

b) Homens: 65 anos + 25 anos de contribuição + 10 anos de efetivo exercício no serviço público + 5 anos no cargo efetivo 
que se der a aposentadoria;

c) Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação;
d) Compulsoriamente aos 75 anos; neste caso, os proventos são calculados de forma a, no máximo, atingir a regra para as 

demais hipóteses. (Artigo 10 da EC 103)

É aplicável a todos os servidores e servidoras, independentemente da data de ingresso:
 a) Mulheres: 62 anos de idade;
 b) Homens: 65 anos de idade;
 c) Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação.

Os proventos são calculados conforme regras a serem xadas em lei (média de remunerações e base de 
contribuições previdenciárias, tendo como limite o teto do Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS).

No dia 13/12, às 16h, acompanhe na página 
do Sintrajufe/RS no Facebook uma live sobre 

a Previdência, com a assessoria jurídica



APOSENTADORIA ESPECIAL

REGRA GERAL

PENSÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Válida para todos até a vigência de lei federal que regule o regime próprio. Enquanto não regulado, valem as seguintes 
regras: garantia mínima de 60% da média de todas as remunerações acrescida de 2% para cada ano de contribuição 
além de 20 anos, submetido ao teto do RGPS para aqueles que optaram pelo regime de aposentadoria complementar.

RISCO DE VIDA RISCO DE VIDA – REGRA DE TRANSIÇÃO
Para ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou 
policiais da Câmara dos Deputados, do Senado, da Polícia Federal, da 
Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das Polícias Civis, 
das Polícias Militares e corpos de bombeiros militares:

55 anos de idade + 30 anos de contribuição + 25 anos de efetivo exercício 
em cargo das carreiras arroladas.

Para servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a 
agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação 
desses agentes, vedada a caracterização por categoria prossional ou 
ocupação:

60 anos de idade + 25 anos de efetiva exposição e contribuição + 10 anos 
de efetivo exercício de serviço público + 5 anos no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria;
(Artigo 40, §§§ 4º-A, 4º-B e 4º-C da Constituição Federal, artigo 10, §2º, 
Incisos I e II da EC 103)

Para os servidores que ingressarem no serviço público até a entrada em 
vigência da EC 103 (na forma da lei complementar nº 51/1985).
No caso de ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente 
socioeducativo ou policiais da Câmara dos Deputados, do Senado, da 
Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, 
das Polícias Civis, das Polícias Militares e corpos de bombeiros militares:
a) 55 anos de idade para ambos os sexos; ou
b) 52 anos para mulheres e 53 anos para homens, acrescido de período 
adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de 
entrada em vigor da EC 103, faltaria para atingir o tempo de contribuição 
previsto na lei complementar 51/1985;
c) Mulheres: 25 anos de contribuição + 15 anos de exercício em atividade 
policial;
d) Homens: 30 anos de contribuição + 20 anos de exercício em atividade 
policial;
 (Artigo 5º da EC 103)

REGRA DE TRANSIÇÃO - EXPOSIÇÃO A SITUAÇÕES INSALUBRES

REGRA GERAL EM DECORRÊNCIA DO TRABALHO

Para servidoras e servidores que ingressarem no serviço público até a entrada em vigência da EC 103: 
garantia mínima de 60% da média de todas as remunerações acrescidas de 2% para cada ano de 
contribuição além de 20 anos, submetido ao teto do RGPS para aqueles que optaram pelo regime de 
aposentadoria complementar.

Para aquelas e aqueles cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria 
prossional ou ocupação: 20 anos de efetivo exercício no serviço público + 5 anos no cargo efetivo em for 
aposentado + soma da idade e tempo de contribuição (pontos) e tempo de efetiva exposição ao agente 
correspondente a:
a) 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição;
b) 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição;
c) 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição;
(Artigo 21 e 26, §2º, inciso IV da EC 103)

SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA
As regras valem até regulamentação por lei 
especíca:

 a) 10 anos de efetivo exercício no 
serviço público;
 b) 5 anos no cargo efetivo em que for 
aposentado;
 c) Aposentadoria irá se dar na forma 
da lei complementar 142/2013, inclusive 
quanto aos critérios de cálculos do 
benefício.
(Artigo 22 da EC 103)

APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

Garantia mínima de 60% da média de todas as 
remunerações, acrescida de 2% para cada ano de 
contribuição que superar 20 anos; submetido ao teto 
do RGPS para aqueles que optaram pelo regime de 
aposentadoria complementar.

Se a aposentadoria for decorrente de acidente do 
trabalho, doença prossional e doença do trabalho, 
o benefício corresponderá a 100% da média 
aritmética de todas as remunerações-base para 
cálculo das contribuições.

REGRA GERAL

O benefício será de 50% do valor da aposentadoria ou do valor a que teria direito se 
aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Haverá acréscimo de 10% no 
valor por dependente até o limite de 100%.
Se houver dependente inválido ou com deciência intelectual, mental ou grave:
a) 100% da aposentadoria ou que teria direito se aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, até o teto do RGPS;
b) Acréscimo de cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por dependente, até 
100%, com relação ao valor que supere o teto do RGPS;

Policial falecido em atividade: integralidade da remuneração do cargo

Há possibilidade de acúmulo "parcial" de pensões de regimes previdenciários diversos, e 
também com proventos, mediante opção pelo recebimento integral do benefício mais 
vantajoso, e a percepção de parte do outro benefício, em percentual variável conforme valor 
do benefício.

Como regra, 14% até vigência de lei que altere a 
alíquota de contribuição atualmente xada, reduzida 
ou majorada conforme as seguintes faixas:

a) Até 1 salário mínimo: 7,5%
b) Acima de 1 salário mínimo até R$ 2.000,00: 9%;  
c) De R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00: 12%; 
d) De R$ 3.000,01 até R$ 5.839,45: 14%;
e) De R$ 5.839,46 até R$ 10.000,00: 14,05%;
f) De R$ 10.000,01 até R$ 20.000,00: 16,05%;
g) De R$ 20.000,01 até R$ 39.000,00: 19,05%;
h) Acima de R$ 39.000,00:22%.

Alíquotas xadas para os servidores em atividade devidas sobre os 
valores que superem o teto do RGPS, seguindo os valores e as faixas.

Readaptação para o exercício de cargo cujas atribuições 
e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental:

• Mesma habilitação e escolaridade do cargo cujas 
atividades serão exercidas;
• Mesma remuneração do cargo original;
• Fica vedada a incorporação à remuneração do cargo 
efetivo de vantagem temporária ou remuneração pelo 
exercício de função graticada ou cargo em comissão.

Fica mantido o 
pagamento do abono 
pecuniário ao servidor 
que preencher todos os 
requisitos de qualquer 
uma das regras para 
aposentadoria, mas se 
mantiver em atividade.

 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

ALTERAÇÕES ESPECÍFICASABONO DE 
PERMANÊNCIA

Possibilidade de adoção de medidas para redução do décit 
atuarial:
a) Cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e 
pensionistas sobre valor que supere o salário mínimo, e não o 
teto dos benefícios do RGPS, como é a regra geral;
 b) Instituição de contribuição extraordinária, por prazo 
previamente determinado (máximo de 20 anos), tanto de 
servidores em atividade quanto aposentados e pensionistas.



Dados importantes para compreender a tabela e calcular seu desconto:

VEJA AQUI O CONFISCO SALARIAL QUE CHEGARÁ 
EM MARÇO DE 2020 COM NOVAS ALÍQUOTAS

A emenda constitucional (EC) 103/2019, que atacou o direito à 
aposentadoria e praticamente impede que milhões de brasileiros 
se aposentem, também trouxe embutido um consco salarial, que 
será efetivado a partir de 1º de março de 2020.

O aumento das alíquotas está previsto no art. 11 e será uma 
verdadeira redução dos salários. Infelizmente, esta e outras 
graves consequências da “Nova Previdência” de Bolsonaro e 
Guedes foram pouco explicadas durante todo o processo de 
enfrentamento à reforma, fazendo com que alguns colegas só se 

deem conta do prejuízo agora. As novas alíquotas serão aplicadas 
progressivamente, partindo de um patamar de 14%, que pode ser 
reduzido ou majorado até 22%, considerado o valor da base de 
contribuição.

Nesta página, trazemos duas tabelas: uma para ativos, outra para 
aposentados, para que os colegas compreendam o real efeito das 
novas alíquotas no seu contracheque. Se você tiver dúvidas, que 
atento à live do Sintrajufe/RS no Facebook no dia 13 de dezembro, 
às 16h, com nossa assessoria jurídica.

O valor apurado da nova contribuição previdenciária, a contar 
de 1º de março de 2020, é obtido a partir da aplicação da 
respectiva alíquota sobre a faixa da remuneração (rubricas que 
incidem contribuição previdenciária) de cada servidor.

Principais rubricas que devem ser utilizadas para apurar o 
valor total da base que incide contribuição previdenciária: 
vencimento básico, GAJ, AQ de especialização (pós, mestrado, 
doutorado), VPNI (quintos, seja de qual origem – 
administrativa ou judicial –, lembrando que em alguns órgãos 
há mais de uma rubrica, e elas devem ser somadas) e Adicional 
de Tempo de Serviço (ATS). Não incluir valores recebidos por 
exercício de função comissionada ou cargo em comissão. O 
colega que contribui pelo teto do RGPS deve utilizar R$ 
5.839,45 como limite para identicar sua faixa.

Após calcular o valor da nova contribuição previdenciária, abater 
o valor descontado atualmente (vericar no contra-cheque) para 

apurar o acréscimo que será descontado em março de 2020. 
Como haverá uma diminuição no imposto de renda com o 
aumento da previdência, para saber o valor real da queda salarial 
em março de 2020, diminuir 27,5% da diferença entre nova 
contribuição e a atual. Este é o valor que diminuirá no seu salário 
líquido a partir de março de 2020.

Esta tabela foi calculada com o teto vigente do RGPS (R$ 
5.839,45) e com o salário-mínimo atual, os quais devem ser 
alterados em 2020, provocando revisão dos dados 
apresentados.

O mesmo procedimento deve ser efetuado com a tabela 2 para o 
caso de aposentados e aposentadas. Cabe destacar que a EC 
103 acaba com o m da dupla isenção do teto do RGPS para 
quem é isento do IR, com alguma doença tipicada em lei, ou 
seja, para estes aposentados e aposentadas o consco será 
maior.
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PARCELA A DEDUZIR

TABELA PSS ATIVOS PARA MARÇO/2020

TABELA PSS APOSENTADOS PARA MARÇO/2020

Analista Jud - C 13
(Vencimento + GAJ + AQ/Pós) = R$ 19.285,94
PSS atual (11% s/base de cálculo): R$ 2.121,45
PSS EC 103 (16,5% s/base de cálculo - parcela a deduzir*): 3.182,18 - 
364,17 = R$ 2.818,01

Diferença de PSS entre atual e da EC 103: R$ 696,56
Valor descontado a mais em março/20 (abatendo menor tributação IR):
R$ 696,56 – 191,55 (27,5%/IR) = R$ 505,01.
* Ver o respectivo valor na tabela. A parcela a deduzir foi elaborada, a 
partir da nova progressividade da alíquota, com o auxílio de colegas 
da área técnica.

EXEMPLO:


