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NOVAS AÇÕES COLETIVAS

1) FGTS: Juros Progressivos

FATO: Aqueles trabalhadores optantes do FGTS até 21.09.1971,  ou cuja relação de 
emprego  tenha  iniciado  até  essa  data,  no  caso  da  opção  realizada  nos  termos  da  Lei 
5.958/73, faziam jus, nos termos da Lei 5.107/66, à capitalização de juros dos depósitos 
fundiários à taxa progressiva de 3% a 6% ao ano, conforme o tempo de permanência na 
mesma empresa, enquanto durasse essa mesma relação de emprego.

FUNDAMENTO: A Lei 5.107/66, ao criar o FGTS, estabeleceu que os depósitos das contas 
viculadas  dos  trabalhadores  optantes  por  esse  regime  sofreriam  a  incidência  de  juros 
progressivos de 3% a 6% ao ano. Isso foi alterado pela Lei 5.705/71, que previu que, a partir 
de então, os juros incidentes seriam capitalizados à taxa de 3% ao ano, apenas; porém, 
resguardou  o  direito  daqueles  cuja  relação  de  emprego  tenha  iniciado  até  21.09.1971, 
independente da data da opção pelo regime, nos termos da Lei 5.958/73. Esse direito restou 
preservado pelo art. 13, § 3°, da Lei 8.036/90, enquanto perdurasse a relação de emprego 
iniciada até 21.09.1971, e corroborado pela Súmula 154 do STJ. 
Sistematicamente, porém, foi aplicado o percentual fixo de 3% ao ano para a capitalização 
dos juros incidentes sobre os depósitos fundiários, sem a observância do direito narrado. A 
prescrição é trintenária, podendo ser cobradas parcelas dos últimos 30 anos.

2)Quintos  incorporados:  cumulação  com  a  vantagem  do  art.  192  do  RJU 
acréscimo na remuneração do servidor que se aposentar por tempo de serviço 
com proventos integrais.

FATO: Antes da vigência do RJU, era poibida tal cumulação; o RJU não manteve essa 
proibição, motivo pelo qual ela pode ser pleiteada em Juízo, para os servidores que tenham 
se aposentado ou adquirido o direito de se aposentar até 13.10.96, quando foi revogado o 
artigo que previa a incorporação da vantagem do art. 192.

FUNDAMENTO: Após  o  RJU,  não  existia  proibição  para  tal  acumulação,  e  a  proibição 
posterior  não  pode  atingir  quem  já  tinha  direito  adquirido  ao  pagamento  conjunto  das 
vantagens.

3) Aposentadoria por invalidez com proventos integrais (em caso de acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável) 
concedida na forma da EC41/2003: Direito à integralidade (exclusão do cálculo 
pela média).

FATO: Nas  aposentadorias  por  invalidez  concedidas  com  base  nas  regras  da  EC 
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41/2003, a Administração tem calculado os proventos a partir da a média aritmética simples 
das maiores remunerações,  utilizadas como base para as contribuições do servidor  aos 
regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) 
de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência. Ocorre que se a aposentadoria por invalidez 
é daquelas que se enquadra nas hipóteses de concessão de proventos integrais (acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável), não pode ser 
feito o cálculo dos proventos pela média; estes devem corresponder à última remuneração 
do servidor quando na ativa.

FUNDAMENTO: Segundo precedentes do STF e do STJ, a redação do art. 40, § 1º, inciso I 
da CF não autoriza o cálculo pela média na hipótese de aposentadoria por invalidez com 
proventos integrais.

4) Adicional Noturno e horas extras: Divisor utilizado para fins do cálculo.

FATO: O  Governo  Federal  está  calculando  as  horas  extras  e  o  adicional  noturno 
dividindo a remuneração mensal por 240, que equivale a uma carga horária semanal de 48 
horas,  enquanto  que  os  servidores,  na  forma  do  RJU,  trabalham  somente  40  horas 
semanais, o que implica em que o divisor deveria ser 200.

FUNDAMENTO: A legislação prevê que a hora extra será calculada com base no valor hora 
normal, mais um adicional de 50%, e o adicional noturno, acrescida de um percentual de 
20%.

5) Indenização:  licença-prêmio  não  gozada  por  servidor  aposentado  por 
invalidez ou falecido na ativa e servidor aposentado voluntariamente.

6) Indenização: férias não gozadas por servidor aposentado por invalidez ou 
falecido na ativa e servidor aposentado voluntariamente.

FATO: O servidor público federal que se aposenta voluntariamente ou por invalidez ou 
os pensionistas do servidor que tenha falecido na ativa não recebem qualquer indenização 
pelas férias ou pela licença prêmio, que não tenham sido gozadas.

FUNDAMENTO: O não  pagamento  de  tais  vantagens  constitui  enriquecimento  ilícito  do 
Estado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

7)  Férias:  Direito  ao  pagamento,  acrescido  do  respectivo  adicional,  nos 
períodos de afastamento para a capacitação.

FATO: A  Administração  está  negando  o  direito  à  marcação  de  férias  e, 
consequentemente, ao respectivo adicional de férias para os servidores que se encontram 
afastados para capacitação.
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FUNDAMENTO: Apesar  de haver  possíbilidade de acumulação de até dois  períodos de 
férias (art. 77 do RJU), após esse lapso a Administração não pode impedir a marcação de 
férias e o correspondente pagamento do adicional de férias, pois é um direito do servidor, 
previsto  no  RJU e  na  Constituição  Federal.  Uma  vez  negado,  cabe  ação  pleiteando  a 
indenização  relativa  às  férias  cujo  agendamento  foi  negado,  acrescida  do  respectivo 
adicional.

8) Imposto de renda: incidência sobre auxílio-creche.

FATO: Algumas parcelas de natureza indenizatória  são expressamente excluídas da 
cobrança de imposto de renda, como é o caso do auxílio-transporte. Outras parcelas como 
auxílio-creche, apesar de possuírem a mesma natureza, estão sendo incluídas na base de 
cálculo do imposto.

FUNDAMENTO: As parcelas indenizatórias estão isentas do imposto de renda.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Procurações.
- Estatuto e Regimento Interno.
- Inscrição CNPJ.
- Ata de eleição da diretoria atual.
- Ata posse da diretoria atual.

DOCUMENTOS OPCIONAIS:

- Balancete para pedido de gratuidade de justiça.
- Ata de Assembleia com aprovação do ingresso da ação.
- Listagem de docentes filiados.
- Documentos exemplificativos da situação concreta existente relativa a cada tema.
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