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Não à reforma 
da Previdência
Trabalhar até 

a morte não dá!
A reforma da Previdência do governo (PEC 287/2016) coloca em risco 
a aposentadoria dos servidores públicos e dos trabalhadores do se-
tor privado. Se aprovada no Congresso Nacional, o tempo de contri-
buição aumentará em quase 20 anos e a idade mínima será a mesma 
para homens e mulheres. Página 3

Juizados Especiais e 
TJ avaliam propostas 
para reduzir estrutura. 
Página 4

Sindjus-DF devolverá 
valor do Imposto 
Sindical aos filiados. 
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Vêm aí as eleições para 
o Conselho de Delegadas 
Sindicais, que será nos 
dias 4 e 5 de abril.
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Governo também 
quer aprovar reforma 
trabalhista, que pode 
esvaziar atuação da JT. 
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Um considerável grupo de servidores do 
TJDFT iniciou o ano de 2017 com uma preo-
cupação a mais. Conforme já informado pelo 
Sindjus em dezembro do ano passado, pais 
e mães que trabalham no órgão e que têm 
filhos atendidos pelo berçário localizado na 
sede, em Brasília, e no Fórum de Taguatin-
ga, vêm enfrentando a preocupação com 
os rumos do serviço, em funcionamento há 
mais de dez anos.

Desde o segundo semestre do ano passado 
circulavam informações de que o prédio 
onde funciona a unidade do berçário de Bra-
sília será devolvido em razão do término do 
contrato de aluguel. Pouco antes do recesso 
do Judiciário Federal, a administração do TJ 
confirmou que o berçário será fechado em 
10 de março deste ano.

Ao que tudo indica a administração preten-
de acelerar o processo. Chama atenção do 
Sindjus o fato de que no retorno do recesso o 
contrato de fornecimento de alimentos para 
as crianças não foi renovado. Além disso, 
preocupa o fato de algumas funcionárias já 
estarem cumprindo aviso-prévio. Com isso, 
em breve o corpo de trabalhadores do berçá-
rio estará reduzido, confirmando, portanto, 
o processo de encerramento do serviço.

A coordenação do Proami (Programa de As-
sistência Materno-Infantil) também confir-
mou, por meio de comunicado na intranet, 
o destino do berçário. Depois de muita co-
brança, o presidente do TJ, desembargador 
Mário Machado Vieira Neto, finalmente re-

Administração 
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cebeu o Sindjus. Na ocasião, os dirigentes 
solicitaram que fossem repassados dados 
que justificam o fechamento do berçário e 
ponturam os prejuízos que tal medida trará 
aos servidores. O sindicato apurou que ne-
nhum outro órgão do Judiciário que possui 
berçário, mesmo com restrições de ordem 
orçamentária, cogitou fechar esse impor-
tante serviço que traz benefícios a um nú-
mero considerável de servidores.

Na reunião, Vieira Neto afirmou que a ad-
ministração do TJ não mais se responsabi-
lizará e nem custeará as despesas do berçá-
rio. Explicou, ainda, que não há qualquer 
possibilidade de reverter a decisão. Por 
outro lado, se colocou à disposição para 
ajudar, caso seja apresentada outra alter-
nativa sem a responsabilidade do tribunal. 

Os dirigentes do Sindjus manifestaram 
a insatisfação da categoria, das mães 
e pais e dos demais servidores do TJ e 
solicitaram que fosse revista a decisão, 
mantendo aberta a interlocução para 
que se viabilizem estudos sobre pos-
síveis alternativas. Um dos exemplos 
citados na reunião é a possibilidade do 
Pró-Saúde assumir a responsabilidade, 
conforme o que já acontece no TRF1, 
STJ e TCU.   

O Sindjus seguirá acompanhando o 
caso de perto, cobrando da administra-
ção do órgão informações e a devida 
solução, considerando o fechamento 
dos berçários uma decisão na contra-
mão da tendência mundial de apoio à 
primeira infância.



Os servidores têm vários motivos para fiscali-
zarem o posicionamento dos parlamentares 
eleitos pelo DF para uma vaga na Câmara e 
no Senado. Muitas são as propostas de inte-
resse do funcionalismo público em tramita-
ção no Congresso Nacional. 
 
Dos oito deputados federais, seis votaram 
favoráveis à PEC 241/2016, que limita os in-
vestimentos públicos nos próximos 20 anos. 
Alberto Fraga (DEM), Augusto Carvalho (SD), 
Izalci (PSDB), Laerte Bessa (PR), Rogério 
Rosso (PSD) e Ronaldo Fonseca (PROS) acom-
panharam a orientação de seus partidos e se-
guiram o governo de Michel Temer, votando 
contra os interesses da classe trabalhadora. 

No caso dos servidores públicos, aqueles que 
ingressaram na carreira entre 2004 (após 
Emenda Constitucional nº 41/2003) e 2013 per-
dem a integralidade e a paridade (correção do 
benefício igual ao reajuste salarial dos ativos). 
Esses servidores são obrigados a cumprir idade 
mínima atual (60 anos, se homem, e 55 anos, 
se mulher), mas ainda recebem o benefício 
cheio — ou seja, sem o redutor de 51% sobre 
a média da contribuição, como valerá para os 
demais trabalhadores. No entanto, para quem 
ingressou no serviço público a partir de 2013 terá 
as mesmas regras do INSS: teto de R$ 5.189 (atu-
al); redutor de 51% no valor do benefício, mais 
um ponto percentual por ano de contribuição, 
tendo que trabalhar por 49 anos para ter direito 
ao teto; e idade mínima de 65 anos.

Mobilizar para derrotar

O Sindjus-DF considera essa proposta um gra-
víssimo ataque aos direitos da população, que 
precisa ser derrotado, evitando, assim, mais uma 
retrocesso nas regras da aposentadoria. 

A prioridade do governo de Michel Temer 
para o primeiro semestre deste ano é aprovar 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
nº 287/2016, que promove profundas altera-
ções nas regras da aposentadoria dos traba-
lhadores brasileiros. Aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 
dezembro do ano passado, a matéria tramita 
agora a na comissão especial que analisará 
o seu mérito. O governo determinou que o 
presidente da casa, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), fiel aliado de Temer, trabalhe com 
celeridade nesse processo. A previsão de 
votação da matéria na comissão é dia 21 de 
março e no plenário da Casa, em primeiro e 
segundo turnos, nos dias 28 de março e 6 de 
abril, respectivamente.  

Segundo a proposta, homens e mulheres 
poderão se aposentar somente a partir dos 
65 anos de idade. A reforma de Temer impõe 
ainda algo mais grave: o tempo de contri-

buição mínima para quem quiser se aposentar 
com integralidade, que corresponde a 100% do 
benefício de direito de cada trabalhador, será de 
49 anos. A regra valerá para homens com idade 
inferior a 50 anos e mulheres com menos de 45 
anos. Em relação às regras atuais, isso significará 
um aumento de quase 20 anos no tempo mínimo. 

Para aqueles trabalhadores que, devido às altas ta-
xas de desemprego, ficaram longos períodos sem 
trabalho formal, com carteira assinada ou no servi-
ço público, só poderão receber a aposentadoria inte-
gral se trabalharem até os 80 anos de idade ou mais.

Outro grave problema previsto na reforma 
é que, ao igualar o tempo de aposentadoria 
para homens e mulheres, o governo descon-
sidera a realidade das trabalhadoras brasi-
leiras, que geralmente assumem as tarefas 
de casa ainda na adolescência e quando vão 
para o mercado formal acumulam duplas ou 
triplas jornadas de trabalho.

Apenas Érika Kokay (PT) e Rôney Nemer (PP) 
disseram não à matéria.

Já no Senado, a votação pelo lado do governo 
foi unânime. Cristovam Buarque (PPS), Hélio 
José (PMDB) e Reguffe (S/Partido) votaram 
contra a população, que sofrerá as sérias con-
sequências do teto que limitará os investimen-
tos em serviços públicos por duas décadas.

O Sindjus-DF denunciou, junto à categoria e à 
população, a forma como esses parlamentares 
votaram. Durante o mês de dezembro e todo o 
mês de janeiro, outdoors do sindicato, instala-
dos nas principais vias de circulação de carros 
do DF, estamparam o rosto de cada deputado 

e senador que votou na PEC do teto de gastos. O 
objetivo é que, no período eleitoral, a população 
possa se lembrar como cada um se posicionou em 
relação aos interesses do país. 

O desafio agora é barrar a aprovação da reforma 
da Previdência (PEC 287/2016), em tramitação 
na Câmara dos Deputados. O sindicato reforça a 
sua disposição em manter a pressão junto à ban-
cada do DF e demais parlamentares na votação 
dessa e de outras ameaças aos direitos do povo 
brasileiro. E dá o recado: se votarem novamente 
ao lado do governo, aumentando o tempo de 
contribuição e a idade mínima de aposentado-
ria para 65 anos, novamente terão seus rostos 
estampados para todo o Distrito Federal.

Servidores de olho nos parlamentares do DF

É preciso barrar a PEC 287/2016, que aumenta 
o tempo de contribuição para 49 anos
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Confira as próximas atividades de luta unificada,
aprovadas na reunião ampliada da Fenajufe:

08/03- Dia Internacional de Luta da Mulher 
Trabalhadora e Dia Nacional de Luta contra 
a Reforma da Previdência.  

15/03 - Dia Nacional de Lutas com greves, para-
lisações e mobilizações, fortalecendo a Campa-



Coordenação dos Juizados Especiais 
consulta juízes sobre criação de vara única

A coordenadora dos Juizados Especiais Fede-
rais, desembargadora Gilda Sigmaringa Sei-
xas, enviou, em agosto do ano passado, aos 
juízes federais das varas da 1ª Região uma 
circular consultando-os sobre a possibilida-
de de colocar em prática o projeto de unifi-
cação das secretarias dos JEFs, debatido em 
reunião ocorrida no Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF). No documento, ela explica que 
o projeto “tem por finalidade economizar e 
otimizar os recursos públicos materiais, hu-
manos e de trabalho alocados nesses juízos”. 

A proposta contempla, ainda, a redução de 
secretarias, servidores, cargos em comissão 

e funções comissionadas. “Além da econo-
mia no que se refere à necessidade de espa-
ço físico, de mobiliário, de equipamentos 
de informática, de material de consumo, 
bem como de gastos com energia elétrica e 
de água, o que permitirá à Administração a 
alocação dos referidos recursos a outros ju-
ízos”. Na prática, transformaria a estrutura 
numa espécie de vara única.

Para embasar a consulta, a desembargado-
ra enviou aos juízes o projeto de unificação 
das secretarias dos JEFs de Campo Grande/
MS. Para esse caso, a proposta contempla a 
redução de quatro secretarias, 16 servido-

res, quatro cargos em comissão e oito funções 
comissionadas. 

O Sindjus apurou que não há ainda confirmação 
de que o projeto será colocado em prática na 1ª 
Região. No entanto, alguns servidores apresen-
taram a preocupação com a consulta feita pela 
coordenação dos JEFs. O receio dos colegas pro-
curados pelo sindicato é com a possibilidade de 
redução da estrutura, especialmente no que se 
refere ao número de servidores, funções comis-
sionadas e cargos em comissão, o que poderá 
acarretar numa possível sobrecarga de trabalho. 

A proposta também causou preocupação aos ju-
ízes. A maioria dos que responderam à consulta 
disseram ser contra o enxugamento da estrutu-
ra e a criação da vara única. Segundo informa-
ções obtidas pelo Sindjus, alguns disseram que 
ao contrário do projeto, a estrutura das varas 
dos Juizados Especiais deveria ser reforçada, 
diante do volume de processos que há atual-
mente. Outros disseram que a grande demanda 
exige ampliação do número de FCs e a criação de 
CJs nos gabinetes e ressaltaram que a realidade 
da 3ª Região é bem diferente da 1ª, que abrange 
o Distrito Federal e mais doze estados. 

O Sindjus acompanhará os debates sobre esse 
projeto e fará o que for possível para impedir 
que os servidores saiam prejudicados. 

Grupo de trabalho no TJ também 
discute unificação de cartórios

Semelhante ao que está sendo debatido 
no âmbito dos Juizados Especiais Federais 
da 1ª Região, o TJDFT criou um grupo de 
trabalho, conforme previsto em portaria 
assinada no dia 19 de janeiro, para estudar 
a implantação de unidades cartorárias uni-
ficadas no 1º Grau de Jurisdição da Justiça 
do DF. De acordo com a portaria, a ini-
ciativa considera o debate realizado no 
73º Encontro Nacional dos Corregedores 
Gerais e a experiência vivenciada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, na implantação das Unidades de 
Processamento Judicial, também conhe-
cidas como “Cartório do Futuro”. 

O GT é formado pelo juiz assistente da Pre-
sidência e por três juízes assistentes da Cor-
regedoria, sem nenhum representante dos 
servidores, os quais poderão ser os principais 
atingidos pela medida. O grupo terá 45 dias 
para apresentar uma proposta de criação das 

unidades cartorárias unificadas. 

O sindicato solicitou uma reunião com a 
administração do tribunal para obter in-
formações mais detalhadas da proposta e 
também reivindicar maior transparência e 
que os servidores sejam ouvidos nesse pro-
cesso. Também vai apresentar a preocupa-
ção da categoria com a possível diminuição 
da estrutura dos cartórios e a consequente 
sobrecarga de trabalho. 
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Sindjus reivindica comissões para 
combater casos de assédio moral

Com o objetivo de dar encaminhamento ao 
que foi debatido no seminário “O assédio 
moral no serviço público e a impunidade 
que destrói vidas”, realizado em dezembro 
do ano passado, em Vitória-ES, o Sindjus 
enviou, no final de janeiro, ofício a todos os 
tribunais e órgãos do MPU solicitando que 
sejam criadas comissões para analisar casos 
de assédio moral. Organizado por um grupo 
de servidores federais de vários estados, o 
seminário teve como desafio mostrar a rea-
lidade do assédio moral no serviço público e 
elaborar proposta visando tornar mais justo 
e transparente o processo administrativo 
que investiga as ocorrências de assédio mo-
ral no Poder Judiciário e no MPU. 

No ofício, o sindicato pede que a comissão 
tenha composição paritária, com servidores 
especializados na área de saúde do traba-
lhador, representantes da administração e 
dirigentes do Sindjus. Fo
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No dia 17 de fevereiro, foi publicada no 
Diário Oficial da União a Instrução Norma-
tiva nº 1 , do Ministério do Trabalho, deter-
minando que “os órgãos da Administração 

Sindjus-DF devolverá valor do 
Imposto Sindical aos filiados

Pública Federal, 
Estadual, Munici-
pal, Direta e In-
direta, deverão 
recolher a contri-
buição sindical, 
prevista no art. 
578 da CLT, de to-
dos os servidores 
e empregados 
públicos, obser-
vado o disposto 
nos artigos 580 e 
seguintes da Con-
solidação das Leis 

do Trabalho”. Por força da referida decisão 
do Ministério do Trabalho, o desconto, 
referente a um dia de trabalho a título 
de Contribuição Sindical - mais conhecida 

como Imposto Sindical, poderá ocorrer 
na remuneração de todos os servidores 
no mês de março.

O Sindjus-DF esclarece aos seus filiados 
que, caso ocorra o recolhimento, o valor 
que for descontado referente ao Imposto 
Sindical e repassado ao sindicato será de-
volvido a todos os servidores filiados, con-
forme decisão de assembleia geral da cat-
egoria e da diretoria do sindicato, dando 
prosseguimento ao que já vem sendo prati-
cado por esta entidade.

O Sindjus-DF entende ser justa a 
devolução desse valor aos seus filiados, 
considerando que esses servidores já 
contribuem para a manutenção do sindi-
cato a partir da mensalidade associativa.
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Coral Habeas Cantus abre 
inscrições para novos participantes

O Coral Habeas Cantus, formado por servi-
dores do Judiciário Federal, retomou os tra-
balhos no dia 2 de fevereiro e está aberto 
para receber novos participantes. Servi-
dores e pessoas da comunidade interes-
sados em integrar a equipe podem fazer 
suas inscrições até o final de fevereiro. A 
coordenação do coral ressalta a importân-
cia de novas vozes, especialmente mas-
culinas. Os ensaios ocorrem sempre no 
Edifício sede I do TRF, às terças e quintas-
feiras, das 19h30 às 21h. 

Com 26 anos de atuação, o Habeas Cantus 
tem priorizado, ao longo de sua trajetória, 
apresentações institucionais, como nos 
tribunais, e também em hospitais, abrigos 
infantis, casas de idosos e creches. Com a 
agenda cheia no mês de dezembro, devido 
às festividades natalinas, o grupo teve apre-
sentação destacada no dia 8 de dezembro 
no HUB (Hospital Universitário) e na Asso-
ciação Pestalozzi de Brasília. De acordo com 
os organizadores, todos os anos, neste dia, 
que é feriado no Judiciário pela passagem 
do Dia da Justiça, os servidores e coralistas 
da comunidade doam seu tempo pra alegrar 
um pouco o dia de pessoas com algum tipo 
de doença e ou deficiência. No dia 10 de de-
zembro, a apresentação foi na Fale (Frater-
nidade Assistencial Lucas Evangelista), que 

cuida de pacientes com o vírus HIV.                   

A apresentação mais recente do coral foi no 
dia 20 de janeiro, durante a posse dos novos 
juízes federais, no TRF 1. 

Aos interessados que quiserem fazer parte 
do grupo, a coordenação explica que não 
precisam ter experiência prévia, uma vez 
que no coral são ensinadas técnicas vocais e 
exercícios para o treinamento da voz. O Ha-
beas Cantus é regido pela maestrina Priscila 
Martins e acompanhado pelo pianista David 
Reis e pelo percussionista Renato Ramos, 
servidor do Judiciário.

Clube do Cefis passa por reformas 
para melhor atender ao filiado

Com o objetivo de oferecer melhor estrutura e 

conforto aos seus filiados, o Sindjus está pro-

movendo uma ampla reforma no Clube do Ce-

fis. Com cerca de 15 anos em funcionamento, o 

clube é um importante espaço de lazer destina-

do aos servidores e seus familiares.

Iniciada no segundo semestre de 2016, a refor-

ma na parte elétrica será concluída ainda este 

mês. Com ela, houve troca de transforma-

dores e de toda a fiação subterrânea. 

Também foram realizados reparos e lim-

peza no córrego e serão construídas novas 

piscinas. Em relação a esses dois espaços, a 

primeira medida a ser feita será a limpeza 

e a desobstrução do córrego, para que ele 

possa ser liberado logo para o banho. Em 

seguida, será iniciada a construção das duas 

piscinas, de adulto e infantil. O projeto já 

está sendo finalizado pelos engenheiros. 

Assim que tiver novas informações sobre o 

funcionamento dos novos equipamentos, o 

sindicato informará à categoria. As churras-

queiras, a piscina infantil e outros espaços 

estão funcionando normalmente. 

Para mais informações 

falar com Ângela, 

pelo e-mail: 

angela.paes@trf1.jus.br.



Em sessão do dia 12 de dezembro, o 
plenário do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) acatou o voto do relator, 
ministro Humberto Martins, vice-
presidente do Conselho, para deter-
minar a suspensão do Procedimento 
Administrativo CF-ADM-2012/00063, 
que trata da incorporação de par-
celas de quintos/décimos pelos ser-
vidores do próprio órgão e da Jus-
tiça Federal de primeiro e segundo 
graus, referente ao período de abril 
de 1998 a setembro de 2001. Com 
essa medida, o CJF aguardará a 
decisão final do STF sobre os em-
bargos de declaração opostos no 
Recurso Extraordinário nº 638.115/
CE. Enquanto não ocorre o julga-
mento pelo Supremo, os servidores 
que conseguiram a incorporação 
irão recebê-la normalmente.

As primeiras sessões do CJF em 2017 
estão agendadas para os dias 20 de 
fevereiro e 20 de março, às 14h, na 
sede do órgão, em Brasília. O Sindjus-
DF deverá acompanhar as reuniões e 
informa aos servidores do CJF e da JF 
que quiserem assistir a sessão podem 
acessar o canal do Conselho no You-
tube (https://www.youtube.com/user/
CJF), pois haverá transmissão ao vivo.

CJF decide 
aguardar 

decisão final 
do STF sobre 
pagamento 
dos quintos

Antes de fechar o ano de 2016, o governo 
de Michel Temer venceu uma importante 
batalha em favor do mercado financeiro e 
do setor privado, e contra a população bra-
sileira. No dia 13 de dezembro, dois dias 
antes de começar o recesso parlamentar, 
com o apoio de 53 senadores, o Palácio do 
Planalto finalizou, no Senado, a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
55/2016, que limita os investimentos em 
serviços públicos nos próximos 20 anos.

O chamado novo regime fiscal, agora 
Emenda Constitucional nº 95, de 15 de de-
zembro de 2016, valerá para os orçamen-
tos Fiscal e da Seguridade e para todos os 
órgãos e poderes. O texto cria limites indi-
vidualizados para: Poder Executivo; tribu-
nais e Conselho Nacional de Justiça no Ju-
diciário; Senado, Câmara dos Deputados 
e Tribunal de Contas da União (TCU) no 
Legislativo; Ministério Público da União e 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

Teto de gastos abre caminho 
para desmonte no serviço público
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e Defensoria Pública da União.

A alteração feita em relação à proposta ini-
cial, ao longo da tramitação, ameniza apenas 
o primeiro ano de vigência do teto dos gastos 
públicos, sem mexer no mérito da proposta. 
Com isso, a partir de 2018 em diante, o limite 
será o do ano anterior corrigido pela variação 
do IPCA de 12 meses do período encerrado 
em junho do ano anterior. No caso de 2018, 
por exemplo, a inflação usada será a colhida 
entre julho de 2016 e junho de 2017.

O Sindjus-DF reforça que a conjuntura 
aponta a necessidade de maior mobiliza-
ção por parte dos servidores públicos e dos 
trabalhadores do setor privado. Ao aprovar 
o teto de gastos, o governo comprova que 
não tem qualquer preocupação com a po-
pulação e nem com os servidores públicos, 
uma vez que estarão comprometidos novos 
concursos públicos, aberturas de vagas e 
também reajustes salariais. 

Vêm aí as eleições para 
o Conselho de Delegadas Sindicais, 
que será nos dias 4 e 5 de abril.



Reforma trabalhista pode esvaziar 

papel da Justiça do Trabalho

Além da reforma da Previdência, os traba-
lhadores do setor privado ainda enfren-
tarão este ano as mudanças na legislação 
trabalhista, previstas no Projeto de Lei 
6787/2016, que, entre outras medidas, defi-
ne a prevalência dos acordos coletivos sobre 
a legislação em vigor. 

O PL também permite que sindicatos e em-
presas negociem jornadas de até 12 horas 
diárias limitadas a 220 horas mensais, obri-
gando o empregado a trabalhar mais do que 
as regras atuais. Permite, ainda, a redução 
da jornada de trabalho, com redução no sa-
lário em 30% e fixa regras sobre o contrato 
de trabalho temporário, que pode passar do 
limite atual de 90 dias para 120 dias, poden-
do ser prorrogado por igual período. 

O Sindjus vê essa proposta do governo 
com muita preocupação, pois, ao atacar 
frontalmente os diretores dos trabalhado-
res abrangidos pela CLT, esvazia também a 

atuação da Justiça do Trabalho. Em 2016, 
o corte orçamentário na rubrica destina-
da aos TRTs e varas trabalhistas foi maior 
do que nos demais ramos do Judiciário, o 
que praticamente inviabilizou a atuação 
em alguns estados. Diversos tribunais 
tiveram que encontrar alternativas para 
driblar a falta de recursos, diminuindo, 
inclusive, o horário de atendimento ao 
público, no caso o trabalhador que recor-
re à justiça em busca de seus direitos.

Em outubro do ano passado, o presiden-
te do TST, ministro Ives Gandra Martins 
Filho, foi à Câmara pedir ao deputado 

Rodrigo Maia a retirada de pauta dos pro-
jetos que previam a criação de novos cargos 
e a contratação de servidores na Justiça do 
Trabalho. Isso com o argumento de impedir 
novo impacto nos cofres públicos.

Tudo isso faz parte do pacote de ajuste fiscal 
do governo, que conta com o apoio da cúpu-
la do Judiciário. Os trabalhadores do setor 
privado terão menos direitos, logo a Justiça 
do Trabalho terá a sua função reduzida, por 
isso os cortes orçamentários também se jus-
tificam. Diante dessa ameaça, os servidores 
do Judiciário precisam reagir ao lado dos de-
mais setores da classe trabalhadora. 

Decisão do Ministro Luiz Fux 
reforça o reconhecimento do 

pagamento dos 13,23%
Em decisão proferida no dia 22 de novembro, no julgamento da Reclamação nº 25.655/SE, o 

ministro do STF Luiz Fux considerou inaplicável ao caso dos 13,23% o enunciado da Súmula 

Vinculante nº 37 - que veda o aumento de vencimentos sem previsão legislativa -, diferen-

temente de julgados anteriores do STF proferidos nas Reclamações nº 14872 (Justiça do 

Trabalho), 24269 (STM), 24272 (TRE-MT) e 24273 (TJDFT).

 
À época do julgamento dos recursos desses órgãos, a Lei nº 13.317/16, que revisa o plano de 

cargos e salários dos servidores do Judiciário Federal, ainda não havia sido aprovada e nem 

sancionada. Portanto, a sua entrada em vigor supriu a alegada ausência de lei específica 

para a concessão do aumento, reconhecendo a natureza jurídica de revisão geral de remu-

neração da VPI (Vantagem Pecuniária Individual), prevista na Lei nº 10.698/2003. 

Diante disso, seguimos confiantes no resultado favorável ao reconhecimento definitivo do 

direito ao pagamento dos 13,23% a todos os servidores do PJU e do MPU.
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