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judicial sem trânsito em julgado e por 
decisão administrativa continuarão a re-
cebê-las, mas os valores serão absorvidos 
integralmente por reajustes futuros.

“A rejeição dos embargos de declaração 
opostos pela União faz justiça ao direito 
dos servidores e servidoras. A decisão 
do STF é para garantir o benefício da 
categoria, que 
sofreu diversas 
ameaças de reti-
rada da parcela 
mensal dos quin-
tos de sua remu-
neração. A As-
sejus, por meio 
de sua assessoria 
jurídica, acompa-
nha atentamente 
a votação final desse julgamento”, es-
clarece o diretor de Assuntos Jurídicos 
da entidade, Ginilson Valentim Martins.

Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes 
demonstrou não identificar contradição, 
omissão ou erro material apto a motivar 
o acolhimento dos embargos de declara-
ção nos termos do art. 1.022 do Código 
de Processo Civil (CPC).

O julgamento segue até o próximo dia 
26, sexta-feira.

ção da Advocacia-Geral da União (AGU) 
com intuito de suspender os pagamentos 
por decisões administrativas ou judiciais 
não transitadas em julgado no Recurso 
Extraordinário (RE) 638115, que trata 
da incorporação de quintos entre 1998 
e 2001.

Mendes, que é relator do processo, man-
teve a mesma posição do Plenário do STF 
de dezembro de 2019. Por ampla maioria, 
a Corte decidiu que os servidores com 
verbas recebidas por força de decisão ju-
dicial com trânsito em julgado continua-
rão a recebê-las sem absorção de reajustes 
futuros. Já os servidores que têm decisão 
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O Senado Federal aprovou, na última 
quinta-feira (18/6), em sessão virtual, a 
suspensão do pagamento de parcelas de 
empréstimos consignados, por 120 dias, 
em função do avanço da Covid-19 no 
País. O projeto de lei (PL) 1.328/2020, 
de autoria do senador Otto Alencar (PS-
D-BA), segue para votação na Câmara 
dos Deputados. Se for aprovado, e de-
pois sancionado pelo presidente da Re-
pública, beneficiará aposentados, pensio-
nistas, servidoras e servidores públicos, 
além de trabalhadores e trabalhadoras do 
setor privado.

Desde o início da pandemia do novo co-
ronavírus, a Associação dos Servidores 
da Justiça do Distrito Federal (Assejus) 
atua com o objetivo de suspender o pa-
gamento dos consignados. A entidade 
oficiou o presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a 
bancada dos deputados federais do DF, 
solicitando a aprovação do regime de 
urgência à tramitação do Projeto de Lei 
(PL) nº 987/2020, de autoria do deputa-
do federal José Guimarães (PT/CE), que 
dispõe sobre a suspensão dos descontos 
em folha. 

A entidade oficiou, também, mais de 20 
instituições financeiras, com objetivo de 

solicitar a suspensão temporária dos des-
contos dos empréstimos contratados por 
associados e associadas.

O trabalho da Assejus continuará na 
Câmara, a fim de que a suspensão da 
cobrança dos empréstimos consignados 
seja aprovada e permita um alívio a seus 
associados e associadas.

Com mais de 1 milhão e cem mil casos 
confirmados de Covid-19 e mais de 52 
mil óbitos no País, a Assejus defende a 
necessidade do isolamento social para 

conter a disseminação da doença. Po-
rém, o confinamento de trabalhadores 
e aposentados impacta na economia. 
Além da situação imposta pelo avanço 
da doença, servidores e servidoras têm 
enfrentado a estagnação de seu poder de 
compra, perdas salariais e o aumento da 
contribuição previdenciária. Por isso, a 
urgência de iniciativas para minimizar os 
impactos dessa crise na condição finan-
ceira de trabalhadores e trabalhadoras.

Clique aqui para acessar o conteúdo do 
PL 1.328/2020.

O ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Gilmar Mendes, rejeitou, na última 
sexta-feira (19/6), em voto publicado no 
Plenário Virtual, os embargos de declara-

http://assejus.org.br/novo_2017/wp-content/uploads/2020/06/PL-13282020-SENADO-FEDERAL.pdf
http://assejus.org.br/novo_2017/wp-content/uploads/2020/06/PL-13282020-SENADO-FEDERAL.pdf
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STF vota, até a próxima sexta (26/06), 
progressividade das alíquotas previdenciárias

Assejus vai ao Poder Judiciário pela
incorporação da GAJ

Até o dia 26 de junho, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) vota, virtualmente, 
uma pauta importante para os servidores 
públicos: a progressividade das alíquotas 
previdenciárias.

Até esta quarta-feira (24/06), três mi-
nistros do STF, Luiz Roberto Barroso, 
Alexandre de Moraes e Marco Aurélio 
Mello, haviam proferido seus votos so-
bre o tema. Os três mantiveram a deci-
são de negar a medida cautelar contra 
a progressividade das alíquotas previ-
denciárias para servidores e servidoras 
públicos, estabelecidas pela Emenda 
Constitucional (EC) nº 103 (Reforma da 
Previdência). 

Barroso, que é relator das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADIs) 6254, 
6258 e 6271 (contra dispositivos da EC-
103 - Reforma da Previdência), manteve 
entendimento pela constitucionalidade 
abstrata da progressividade das alíquotas, 
levadas via emenda à Constituição. 

Se os demais ministros, assim como 
Alexandre de Moraes e Marco Aurélio 

A Associação dos Servidores da Justiça 
do Distrito Federal (Assejus) ingressou, 
em fevereiro, com ação judicial em des-
favor da União, postulando a incorpo-
ração da Gratificação de Atividade Ju-
diciária (GAJ) ao vencimento básico de 
seus associados e associadas. A ação foi 
distribuída à 6ª Vara da Seção Judiciária 
do Distrito Federal e tramita com o nº 
1009650-73.2020.4.01.3400.

O objetivo da ação é fazer com que a 
Justiça reconheça que a GAJ possui na-
tureza de vencimento e, assim, garantir 
que essa parcela da remuneração corres-
ponda exatamente à retribuição econô-
mica pelo exercício do cargo. Atualmen-
te, os servidores do Judiciário recebem, 
em rubricas distintas, o Vencimento e 
a Gratificação de Atividade Judiciária 
(GAJ), além de outros benefícios, como 
Adicional de Qualificação Temporário 

Mello, acompanharem o voto do relator, 
os prejuízos para servidores e servido-
ras, principalmente aposentados, serão 
grandes. 

Atuação - A Assejus já atua 
contra o confisco de salários 
dos servidores. Nesta sema-
na, oficiou o presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli e 
demais ministros do Supremo 
para que apresentem posicio-
namento favorável à incons-
titucionalidade das alíquotas 
progressivas. A EC nº 103/2019 permite 
a elevação da contribuição previdenciária 
de associados e associadas em percentu-
ais que vão de 7,5% a 22%.

A associação se uniu a outras entidades a 
fim de defender os direitos e as garantias 
fundamentais dos servidores públicos e 
ver julgadas procedentes as ADI’s nºs 
6254, 6258 e 6271 contra os artigos da 
reforma da Previdência que aumentam 
a alíquota cobrada aos servidores públi-
cos. As entidades questionam, além dos 
artigos da Reforma da Previdência, a 

(AQT) e Adicional de Qualificação Per-
manente (AQP). 

A entidade argumenta que essa sepa-
ração entre GAJ e vencimento básico 
constitui mecanismo de redução e de 
estagnação da remuneração dos servido-
res, pois, com a distinção das rubricas, o 
vencimento básico pode ficar estagnado 
e impedir a valorização das vantagens sa-
lariais que incidem sobre ele percentuais, 
a exemplo do AQT e do AQP.

Caso a Assejus seja vitoriosa na deman-
da, a base de cálculo dessas vantagens 
será majorada, o que resulta em um au-
mento da remuneração do servidor, pois 
benefícios como AQTs e AQP passariam 
a incidir sobre a soma das duas rubricas.

Para o vice-presidente da Di-
retoria Executiva da Assejus, 
Aldinon Silva, “a incorporação 
da GAJ ao vencimento básico 
traduzirá importante conquista 
para os servidores, na medida que 
haverá maior segurança jurídica 
frente às medidas governamen-
tais tendentes à redução salarial”. 
O vice-presidente reforça ainda que “o 
recebimento de uma gratificação corres-

possibilidade de fixação de contribuição 
extraordinária para servidores ativos e 
aposentados.

O presidente da Diretoria 
Executiva da Assejus, Juno 
Rego, acredita que a medida 
é um desrespeito ao servidor 
público. “Acredito que au-
mentar a alíquota imposta ao 
funcionalismo público é uma 
decisão abusiva. O governo 
tenta, a todo o momento, 
jogar medidas confiscatórias 

nas costas do servidor. Precisamos e va-
mos continuar lutando pela manutenção 
dos direitos dos servidores, associados e 
associadas”, reforçou.

Caso os ministros do Supremo não vo-
tem pela inconstitucionalidade da EC nº 
103/2019, quase a metade (ou mais) dos 
vencimentos ou proventos das servido-
ras e servidores ativos, inativos e pen-
sionistas serão consumidos por tributos 
diretos na folha de pagamento. 

Leia ofício da Assejus ao STF aqui.

pondente a 140% do vencimento básico 
deixa muito instável o vínculo salarial en-
tre Estado e servidores, sobretudo num 
momento de muitas incertezas e de tan-
tos ataques aos servidores e aos serviços 
públicos”.

A ação judicial está na fase de especifi-
cação de provas e aguarda manifestação 
da União.

Sobre a GAJ – Pela Lei n. 11.416, de 15 
de dezembro de 2006, a Gratificação de 
Atividade Judiciária não tem natureza 
específica e não tem vinculação com a 
produtividade do servidor. Além disso, a 
GAJ não tem vinculação com as condi-
ções pessoais ou de trabalho. 

Em janeiro deste ano, 
o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) reconheceu 
para outras categorias 
que recebem gratifica-
ções semelhantes à GAJ, 
o direito de computar na 
base de cálculo do ven-
cimento a gratificação. 
Esses servidores reivin-

dicam, desde 2018, a incorporação da 
GAJ aos vencimentos dos inativos.

Consultoria jurídica:
Atendimentos: de segunda a sexta, das 12h às 19h, por meio remoto.
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http://assejus.org.br/novo_2017/wp-content/uploads/2020/06/Of%C3%ADcio_nº208_DIAS_TOFFOLI_Inconstitucionalidade_EC_103_2019.pdf

