
É grande e polêmico o debate 
em torno da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC 555/06) que 
altera o regime previdenciário para 
acabar com contribuição sobre os 
benefícios de aposentados e pen-
sionistas com direitos adquiridos 
até janeiro de 2004.

O secretário de Políticas de Previ-
dência Social, do Ministério da Pre-
vidência Social, Fernando Rodrigues 
da Silva, defendeu nesta quarta-feira 
(5/5), em audiência pública, a ma-
nutenção da contribuição dos servi-
dores inativos sob a justificativa de 
que a população está envelhecendo, 
e alguém tem de pagar a conta. 

 Para o Sindjus, esse discurso não 
se sustenta. Afinal, desde a implanta-
ção do ajuste fiscal em fins de 1998 
os governos brasileiros priorizam o 
gasto financeiro em detrimento do 
investimento social. Até mesmo a 
Previdência Social Pública é vista sob 
a ótica do custo e não sob o enfoque 
do benefício social.

A alegação sempre foi a de que é 
preciso reduzir despesas e que os re-
gimes de previdência são deficitários. 
Sendo assim, é necessário levantar 
novas fontes de financiamento para 
a sua manutenção. Foi dentro desta 
visão equivocada, que enxerga os 
servidores como uma casta de alta 
renda, que nasceu a contribuição 
previdenciária dos servidores públi-
cos inativos. 

O próprio presidente da Repúbli-
ca já falou em mais de uma opor-
tunidade, não há déficit. E sim uma 

Agende-se: Audiência pública dia 12
No dia 12 de maio, às 14h30, no Plenário 13 do Anexo II da Câmara dos Deputados. O coor-denador-geral do Sindjus, Policarpo, foi convi-dado para defender os interesses dos servido-res aposentados do Poder Judiciário e do MPU. 

política de governo. Dessa forma, o 
Sindjus se posiciona contra a contri-
buição previdenciária dos servidores 
públicos inativos por achar injusta 
e inconstitucional. E vai defender, 

Taxação dos inativos. 
Audiência dia 12, Participe!

APOSENTADO

ESPECIAL

em audiência pública, o fato de que 
a contribuição dos inativos não re-
solveu a questão das necessidades 
de financiamento público alegadas, 
desde o início, pelo Governo. 
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Policarpo defende interesse dos aposentados em audiência na Comissão do Trabalho



Durante a audiência pública realizada no dia 6 de maio, na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, o Sindjus apresentou 
uma Proposta de Emenda ao PLP 555/2010, atendendo ao pedido da servidora Tâ-
nia Andrade do TST, sobre a regulamentação de aposentadoria especial ao servidor 
público portador de necessidades especiais ou cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A proposta foi 
aceita pelos presentes, que reconheceram a necessidade dessa regulamentação. 

Policarpo afirmou que o fato da Constituição facilitar o ingresso de portadores de 
necessidades especiais na carreira pública, por meio da política de reserva de cotas em 
concursos deve servir de base para a regulamentação dessa aposentadoria. “É necessário 
também a previdência tratar os desiguais de forma desigual par nivelar as oportunidades 
e reduzir as injustiças”, afirmou.

Sindicato apresenta 
proposta de emenda 

SAIBA MAIS Aposentadoria Especial justifica-se como um direito de antecipação da aposentadoria para 

uem trabalha sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O conceito era de que o 

trabalho agressivo à saúde humana deveria ser mais bem pago - adicional de insalubridade e periculosidade - e mais 

curto - aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos de trabalho, conforme a atividade desempenhada.

A aposentadoria especial no serviço público está disposta no parágrafo 4ª do artigo 40 da Constituição Federal, 

mas depende de regulamentação. Por isso, pedidos de aposentadoria feitos por servidores públicos acabam sendo 

rejeitados pela administração. Para garantir a concessão do benefício, o Supremo está permitindo a aplicação da Lei 

8.213/91, que regulamenta a concessão de benefícios da Previdência Social.

Estender ao servidor público o direito de 
aposentar-se pelo regime especial significa 
igualá-lo a qualquer outro trabalhador da 
iniciativa privada. Mais do que justa, a me-
dida é necessária. Observe um exemplo que 
ilustra essa injustiça: hoje, um operador de 
‘raio-x’ do setor privado aposenta-se após 
25 anos de serviço, mas no serviço público 

O Sindjus defende um 
tratamento igualitário

o trabalhador na mesma atividade é obrigado a 
trabalhar 35. Por que essa diferença se os riscos 
e a insalubridade são os mesmos?

Os servidores que atuam na área de saú-
de (médicos, dentistas e enfermeiros), os que 
trabalham em guarda de objetos de crime, os 
que manipulam combustíveis e outros materiais 
insalubres, bem como os taquígrafos, técnicos 
e auxiliares de gráficas se expõem diariamente 
ao perigo. Porém, para obter a aposentadoria 
depois de anos de serviços prestados, muitas 

dessas pessoas têm como único cami-
nho a Justiça. A ratificação do benefício 
vai mudar essa relação. 

O sindicato 
acionando a justiça

O assunto mais abordado em encon-
tros de cortes constitucionais ao redor 
do mundo tem sido o papel do Judiciário 
frente à omissão dos parlamentares em 
elaborar leis que garantam os direitos 
previstos nas constituições. No Brasil não 
é diferente. Ao contrário de ficar de bra-
ços cruzados esperando Executivo e Le-
gislativo regulamentarem a aposentado-
ria especial, o Sindjus acionou a Justiça 
para conquistar esse direito à categoria: 

Em 2008, o Sindjus impetrou no STF 
o MI 824 para obter o direito consti-
tucional que assegura aposentadoria 
especial aos servidores que exercem ati-
vidades sob condições especiais que pre-
judiquem a saúde ou a integridade física.  
O ministro Eros Grau decidiu favoravel-
mente ao Mandado de Injunção (MI) nº 
824 reconhecendo a falta de regulamen-
tação do artigo 40. Foi uma vitória para 
a categoria. Essa decisão gerou centenas 
de requerimentos de aposentadoria para 
os servidores do Poder Judiciário e Minis-
tério Público da União.

Agora, está na pauta de votação 
do STF desde o dia 5 de maio, outro 
mandado de injunção sobre aposen-
tadoria. É o MI 844, que trata da 
aposentadoria especial dos servido-
res que exerçam atividades de risco. 
Diferente do MI 824, que ampara 
servidores que lidam com “agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos 
ou associação de agentes prejudiciais 
à saúde ou a integridade física”, a 
aposentadoria especial por atividades 
de risco beneficiará, em regra, oficiais 
de justiça, inspetores e agentes de 
segurança.

O PLP 554/10, que trata da aposentadoria especial a servidores que exercem atividades de risco, como os oficiais de Justiça, 
representa um retrocesso em relação à atual Lei Complementar 51/85, recepcionada pela Emenda Constitucional 47, notadamente 
ao exigir idade mínima e quebrar a integralidade e a paridade.

O projeto determina que o servidor que exercem atividade de riscos só fará jus à aposentadoria especial, e sem direito à inte-
gralidade nem paridade, se cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

1) 30 anos de contribuição, sendo 25 deles de efetivo exercício em atividade de risco, 
2) 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, e 
3) 55 anos de idade, se homem, e 50, se mulher.
Determina, ainda, que as aposentadorias concedidas após a vigência da emenda constitucional 41, de dezembro de 2003, per-

derão o direito à integralidade e à paridade.
O PLP 555/10, que trata da aposentadoria especial para os servidores que exercem atividades que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física, como os servidores que trabalham em gráfica, após 25 anos de exercício para homens e mulheres, não exige 
idade mínima, mas não garante integralidade nem paridade, além de fixar uma série de exigências comprobatória das atividades 
sob condições especais.

As provas testemunhais ou com base no recebimento do adicional de insalubridade ou equivalente não são suficientes para 
assegurar o direito à aposentadoria especial.

Pela aposentadoria especial 
e pelo fim da contribuição dos inativos

ENTENDA OS PROJETOS

Passados mais de 20 anos desde a Cons-tituição e depois de duas reformas previden-ciárias que atingiram o funcionalismo (1998 e 2003), o Governo finalmente encaminhou ao Congresso dois projetos de lei comple-mentar (PLP 554 e 555/10) que pretendem regulamentar a aposentadoria especial do servidor público, nos três níveis: União, esta-dos e municípios. 
Embora possa parecer algo digno de comemoração, as entidades não foram con-sultadas, tampouco participaram da cons-trução desses projetos. Resultado: os proje-tos chegaram ao Congresso incompletos e restritivos, com exigências inexistentes na legislação de aposentadoria especial dos trabalhadores do setor privado, como a ida-de mínima.

Os projetos que deveriam regulamentar os incisos de I a III do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, só tratam dos incisos II (atividades de risco) e III (agentes nocivos à saúde), não fazendo qualquer menção ao inciso I, que versa sobre a aposentadoria es-pecial do servidor deficiente. Um tema que o Sindjus considera fundamental. 
É válido destacar que os projetos só fo-ram enviados ao Congresso porque o STF começou a deferir mandado de injunção, determinando a aplicação aos servidores das mesmas regras do regime geral de pre-vidência social.

Aposentadoria especial

Nos últimos dias a mídia deu desta-
que em seu noticiário aos aposentados. 
Isso porque o Congresso Nacional está 
discutindo e votando o reajuste de apo-
sentadorias (inclusive para quem ganha 
acima de um salário mínimo) e o fim do 
fator previdenciário. No entanto, para o 
Sindjus, há muito mais a falar sobre os 
aposentados. Isso porque o sindicato tem 
participado ativamente de atividades no 
Congresso Nacional sobre projetos que 
propõem a regulamentação da aposen-
tadoria especial para servidores públicos 
que desenvolvem atividades de risco ou 
nocivas à saúde e também terá julgado o 
Mandado de Injunção (MI) 844, que versa 

sobre o mesmo tema. Além disso, o 
sindicato está envolvido no debate 
em torno do fim da contribuição dos 
inativos. Sendo assim, este boletim 
nasce com o objetivo de informar os 
aposentados sobre as lutas que os 
envolvem diretamente.
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 Homenagem - O Sindjus agradece ao companheiro Pedro Paulino de Oliveira, que faleceu no dia 1º de maio, Dia do Tra-
balhador, por todo esforço e dedicação em prol das nossas lutas. A lembrança que fica é a de um homem combativo, que dedicou 
grande parte de sua vida ao serviço público e ao aprimoramento da nossa carreira. Com imenso pesar, o sindicato lamenta a sua 
morte e se solidariza com familiares e amigos. Sem dúvida alguma, fará falta em nossa caminhada.  

A luta pelo 
PCCR é de 
todos nós

Os aposentados sempre tiveram uma grande impor-
tância na conquista dos nossos PCCRs, fazendo par-
te de nossa mobilização. Agora, a aprovação dos PL 
6613/09 (Poder Judiciário) e PL 6697/09 (Ministério 
Público), mais uma vez, conta com o apoio dos apo-
sentados. O sindicato tem trabalhado junto aos Três 
Poderes para que essas matérias, que versam sobre a 
equiparação salarial das nossas carreiras com servi-
dores do Executivo e do Legislativo que desenvolvem 
atribuições semelhantes, sejam aprovadas ainda este 
semestre, já que se trata de um ano eleitoral. 

No entanto, o governo tem colocado uma série de 
obstáculos dificultando a tramitação dos projetos den-
tro da Câmara. O Sindjus tem realizado assembléias 
setoriais nos tribunais e ramos do MPU mobilizando a 
categoria para uma greve, que pode ser deflagrada no 
dia 12 de maio. Na página eletrônica do sindicato e em 
nossos informativos impressos você pode ter acesso à 
agenda de mobilização e a mais informações sobre 
essa luta que é de todos nós.   

Na próxima quarta-feira, às 17h, na Praça dos Tribunais, o Sindjus realiza uma 

assembléia geral para decidir o futuro da nossa mobilização em torno da aprovação 

dos projetos PL 6613/09 (Judiciário) e PL 6697/09 (MPU), que tratam da revisão 

do nosso PCS. Como o governo não quer negociar, tudo indica que haverá greve. 

Participe de mais um momento histórico para nossa carreira.

Participe da Assembléia


