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Informe Sejur-Condsef/Fenadsef nº 01/2020. 
 

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 
Às 
Entidades Filiadas à Condsef/Fenadsef 
 
 

Informativo da secretaria jurídica 01/2020 - de 17.02.2020 
 

1 - AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: 

A partir de março boa parte do funcionalismo - ativos, aposentados e pensionistas - vai 

pagar mais pela aposentadoria por causa da entrada em vigor das novas alíquotas de 

cobrança estabelecidas pela Ementa Constitucional 103/19 (contrarreforma da 

previdência). 

São três situações distintas com alíquotas incidindo por faixas salariais: 

a) ATIVOS ingressados até 03.02.2013 não optantes do Funpresp: nesse grupo, a 

contribuição para a RPSS sofrerá aumento para todos os que, a partir de março, 

receberem mais de R$ 4.701,70; 

b) ATIVOS OPTANTES do Funpresp (todos os ingressados a partir de 04.02.2013 ou 

antigos que optaram voluntariamente): também neste caso os que recebem mais que 

R$ 4.701,70 pagarão mais para a RPSS, porém ficam limitados ao teto do Regime 

Geral de Previdência Social que passa a ser R$ 6.101,06, em março. Acima desse 

valor há as contribuições ao FUNPRESP; 

c) Aposentados e pensionistas (incluindo aposentados por invalidez): para 

remuneração até R$ 6.101,06 está mantida a isenção, como já é hoje; para quem tem 

benefício superior a esse valor haverá aumento. 

As faixas salariais e respectivas alíquotas para essas três situações estão detalhadas 

em Nota elaborada pela Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef 

(https://www.condsef.org.br/documentos/servidor-federal-entenda-calculo-das-contribuicoes-

previdenciarias-partir-marco-2020), que também preparou uma calculadora para você 

simular o valor da sua contribuição (https://www.condsef.org.br/documentos/calculadora-

previdenciaria-wagner-advogados), já considerando os novos valores do salário mínimo e 

das faixas que passarão a viger a partir de março.  

2 - JUSTIÇA RECONHECE A CONDSEF COMO REPRESENTANTE DOS 

EMPREGADOS PÚBLICOS DA EBSERH: 

Em julgamento de 11.02.20, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, concluiu 

julgamento reafirmando que a CONDSEF é legítima e legal representante dos 
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empregados públicos da EBSERH, não acolhendo ação rescisória da parte adversa. A 

Assessoria Jurídica aguarda a publicação do Acórdão do julgamento para divulgar mais 

informações. 

3-DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS: 

Os servidores estatutários estão enfrentando uma situação similar à dos mais de dois 

milhões de trabalhadores CLT do setor público e privado que veem subtraídos os 

benefícios a que têm direito por falta de servidores do INSS para examinar os pedidos. 

Há colegas estatutários que tiveram que esperar quase um ano para poder exercer seu 

legítimo e merecido direito de se aposentar. As entidades devem informar a CONDSEF 

no caso de verificarem a existência desses atrasos nos órgãos de seus estados para 

adotarmos as providências necessárias. 

4-AÇÃO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP: 

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da 

Constituição de 1988 e que sacaram o PIS/PASEP há menos de cinco anos podem, 

em tese, ingressar com uma ação indenizatória que algumas entidades filiadas à 

CONDSEF estão sugerindo. A Assessoria Jurídica da CONDSEF recomenda cautela 

em relação à elaboração dos cálculos que, conforme a legislação, devem ser feitos por 

contador habilitado. É preciso, sempre, avaliar os riscos de eventual pagamento de 

sucumbência. Por prudência, algumas entidades estão ingressando com poucos 

processos para avaliar a perspectiva real de sucesso. Atualmente é exigido que a parte 

autora apresente os cálculos, impossibilitando qualquer arbitramento ou menção de 

valor estimado. 

5- RESPOSTA JURIDICA DAS ENTIDADES SINDICAIS AOS ATAQUES E 

OFENSAS DO GOVERNO CONTRA OS SERVIDORES E EMPREGADOS 

PÚBLICOS: 

A Assessoria Jurídica da CONDSEF está preparando o ingresso de ação indenizatória 

por danos morais contra a União Federal em virtude de seguidas declarações de 

pessoas investidas de autoridade pública contra os servidores e empregados públicos. 

Neste dia 14 de fevereiro, em reunião das assessorias jurídicas das Entidades que 

compõem o FONASEFE, foram definidas as medidas administrativas e judiciais que 

serão logo encaminhadas. Assim, que protocoladas informaremos aos sindicatos 

filiados. 

Saudações Sindicais, 

 

 

Secretário de Assuntos Jurídicos Parlamentares e de Classe 
Condsef/Fenadsef 


