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- Sindilex e as Eleições
- Reunião do Sindilex com os aposentados
- Novas ações Sindilex: 1) Aposentados com doença grave e 2) Precatórios
- Nota de repúdio à decisão do Conselho de Administração da Petrobras
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SINDILEX E AS ELEIÇÕES

Encerradas as eleições e eleitos o novo presidente da república e os 
governadores, cabe-nos ainda tarefas árduas pela frente. 

Primeiramente, a parcela democrática e republicana da sociedade, 
incluindo os servidores, que são a garantia do funcionamento 
do Estado, devem defender o processo eleitoral e o respeito 
cívico aos seus resultados – não podemos tolerar manifestações 
antidemocráticas contra o Estado Democrático de Direito.

A união da sociedade se faz com respeito às diferenças visando 
o bem-estar social, com o fortalecimento das instituições e da 
democracia, construindo um projeto de nação com o objetivo de 
reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

As chagas sociais precisam ser superadas, tais como a fome, o 
desemprego, a miséria, o abandono e o desmonte dos serviços 
públicos que afetam sobretudo os mais pobres.

Nós, Servidores Públicos, devemos continuar: defendendo nossas 
conquistas, assim como a garantia de direitos dos cidadãos; 
fortalecendo a prestação de serviços públicos à sociedade; e 
lutando para que os quadros de servidores sejam providos através 
de concursos públicos amplos e transparentes, que garantam a 
qualificação e a independência dos servidores em relação aos 
governantes de plantão. 

Entendemos ser essa a forma de garantir um Estado forte capaz de 
oferecer serviços de qualidade à sociedade e capaz de se tornar 
o motor de arranque dos investimentos produtivos na indústria, 
na ciência e tecnologia, na infraestrutura, etc. Nesse sentido, 
resgatamos a pauta de reivindicações aprovada na Conferência 
da Classe Trabalhadora – CONCLAT 2022, realizada pelas centrais 
sindicais brasileiras, e ocorrida no dia 07 de abril.



O Sindilex esteve representado nessa conferência pela Pública – 
Central do Servidor, Central Sindical a que o Sindilex é filiado. Tal 
pauta foi entregue pelas Centrais Sindicais no dia 14 de abril aos 
então pré-candidatos Lula e Alckmin. O Sindilex também esteve 
presente nesse evento de entrega.

Desse documento destacamos o tópico “Estado e Políticas Públicas” 
(fls. 19 a 22), que se relaciona com nossa atividade no serviço 
público. Ressaltamos o item 49, que defende o arquivamento do 
Projeto de Emenda Constitucional - PEC 32/2020, em razão desse 
projeto propor a privatização do serviço público por meio do que 
denominam “Reforma Administrativa”.

Trata-se de uma Reforma cujo centro é atacar os serviços públicos 
e os servidores, retirando o principal eixo de atividade do serviço 
público que é o atendimento da população trabalhadora. Ressalte-
se, ainda, o item 51 do documento das centrais sindicais, que 
sugere assegurar o acesso universal à seguridade social, à saúde, 
assistência social e previdência social pública e de qualidade para 
todos, independentemente do tipo de vínculo de trabalho. Além 
disso, ainda propõe viabilizar fontes sustentáveis de financiamento, 
entre elas o fim da DRU (Desvinculação de Receitas da União) sobre 
o orçamento da Seguridade Social.

Leia mais em:
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/04/WEB_
Pauta-da-Classe-Trabalhadora-CONCLAT-2022-3.pdf.

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/04/WEB_Pauta-da-Classe-Trabalhadora-CONCLAT-2022-3.pdf.
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/04/WEB_Pauta-da-Classe-Trabalhadora-CONCLAT-2022-3.pdf.
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Data-base 2022

A pauta de reivindicações da Data-base do Sindilex pode ser vista em: 

https://www.sindilex.org.br/acompanhe-a-pauta-de-reivindicacoes-da-data-
base-2022/

Dentre os itens remanescentes destacamos as seguintes demandas dos 
servidores do nosso Sindicato:

Tribunal de Contas

1. Reajuste período mar/2020 a fev/2022:

Tramita na Câmara Municipal através do projeto de lei PL 325/2022, 
que concede o reajuste salarial de 20,934%, da seguinte forma 
(cálculo através de capitalização composta):

    • 11% a partir de março de 2022

    • 4,38% a partir de 1º de março de 2023 e

    • 4,38% a partir de 1º de março de 2024.

Obs: A metodologia de cálculo utilizada foi a de capitalização 
composta.

O PL se encontra na Comissão de Finanças, mas já constou da 
pauta da Sessão Plenária do dia 24 de agosto, quando não chegou 
a ser votado. O projeto aguarda o momento político adequado para 
voltar à pauta de votação, com a certeza do apoio dos vereadores. 
O Sindilex continuará fazendo tratativas visando a sua aprovação 
definitiva.

https://www.sindilex.org.br/acompanhe-a-pauta-de-reivindicacoes-da-data-base-2022/
https://www.sindilex.org.br/acompanhe-a-pauta-de-reivindicacoes-da-data-base-2022/


2. Reajuste período mar/2019 a fev/2020:

Tramita na Câmara Municipal através do projeto de lei PL 293/2019, 
que concede o salarial de 3,89%. Foi aprovado em 1ª votação em 
24 de agosto de 2022 e aguarda aprovação em 2ª votação para ser 
sancionado. O referido projeto deve voltar à pauta em momento 
político adequado, não existindo mais óbices à sua aprovação. O 
Sindilex continuará fazendo tratativas visando a sua aprovação 
definitiva.

2. Extensão do Auxílio-saúde aos aposentados:

O Colegiado deve aprovar em breve uma Resolução regulamentando 
a Lei 17.845/2022. A Administração do TCM está finalizando 
a Resolução para ser assinada pelos Conselheiros. O controle 
interno do TCM promoveu avaliação da minuta inicial e a 
Administração estava promovendo os ajustes necessários.

Câmara Municipal

1. O teletrabalho é um dos itens que tem sido tratado pelo Sindilex 
como pendência da data-base na Câmara Municipal. O Sindilex 
tem desenvolvido conversações com dirigentes da Câmara para 
buscar aperfeiçoamento do Ato do Teletrabalho, como a criação 
de um Comitê Gestor que possa analisar e propor diretrizes para 
aprimoramento do teletrabalho. 

2. Quanto ao concurso, o Sindilex tem promovido reuniões com gestores 
da Câmara no sentido defender a sua importância, considerando as 
aposentadorias e outras vacâncias.



VISITAS E AGENDAS IMPORTANTES

Tribunal de Contas

25 e 26/outubro, e 01/novembro

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de 
Contas e dialogou com servidores em diversos setores sobre o andamento 
da Data-base.  Acompanhou a Sessão Plenária do dia 26/10. 

Os plantões no TCM costumam ser realizados às quartas-feiras, pela manhã.

Câmara Municipal

Gabinetes de vereadores

O Sindilex tem promovido reuniões e visitas aos gabinetes de vereadores para 
tratar das pautas de reivindicações dos servidores.

26/outubro 

• Vereadora Janaína Lima

01/novembro

• Vereador Celso Giannazi 
• Vereador Jair Tatto, com a assessoria

07/novembro 

• Vereadora Edir Sales, com a assessoria

27/outubro e 07/novembro

O presidente Daniel Santos e o vice-presidente Miguel Lima realizaram visitas 
aos setores da Câmara.



Reunião do Sindilex com os aposentados

03/novembro

Compareceram 12 aposentados, e debatemos a seguinte pauta:

1. Fim a cobrança da previdência dos aposentados até o teto do INSS (Por 
volta de R$ 7.000,00), tal qual ocorreu para os servidores aposentados do 
Estado de São Paulo, já com a lei sancionada.

Já existem 2 projetos (PDL 92/2022 – PL 609/22). Precisamos trabalhar 
junto aos vereadores para unificar os projetos e, assim, acumularmos mais 
força para aprovação. 

O Sindilex conversará com vereadores com intuito de conquistar mais 
adesão e para reforçar a ideia de concentrar a demanda em um só projeto. 
Também foi discutida a elaboração de documento com assinaturas (abaixo-
assinado) apoiando a iniciativa.

2. Extensão do auxílio alimentação para os aposentados. Será um trabalho 
mais longo uma vez que há a necessidade de parecer que interprete decisão 
do STF como se referindo à Vale-refeição e não à Auxílio-alimentação, como 
consta em Acórdão.

3. Fim da cobrança da previdência para o aposentado que tenha os problemas 
de saúde previstos em lei. Falar sobre o processo existente ou que se 
pretende entrar.

Quanto ao item 1, assim que tivermos notícias informaremos os 
sindicalizados e a base em geral e convocaremos nova reunião, se 
necessário, uma vez que pretendemos passar uma Lei, ainda este ano, 
excluindo o confisco previdenciário dos aposentados do município de São 
Paulo, como ocorreu com os servidores do Estado.

Faça valer seus direitos, participe!
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NOVAS AÇÕES SINDILEX

O Sindilex promoverá novas ações judiciais conforme a seguir:

1. APOSENTADOS COM DOENÇA GRAVE: isenção parcial de 
contribuição previdenciária

Os servidores aposentados com doença grave perderam direito à 
isenção parcial de contribuição previdenciária devido à edição do 
Decreto 65.151 de 18 de março de 2022.

Este decreto, em seu Art. 47, revogou o Art. 4º do Decreto no 
46.860, de 27 de dezembro de 2005, que assegurava, aos servidores 
municipais aposentados com deficiências ou doenças graves, 
mediante ateste de perícia médica oficial, a isenção de contribuição 
previdenciária até o dobro do teto do INSS.

A ação visa questionar o aumento da base de cálculo da contribuição 
previdenciária dos servidores aposentados e será proposta 
individualmente pelos associados.

2. PRECATÓRIOS: Imposto de Renda incidente sobre juros dos 
precatórios é indevido e pode ser restituído

Servidores filiados ao Sindilex que tiveram seus precatórios pagos 
nos últimos cinco anos, seja via ordem cronológica, seja via acordo 
com o ente devedor, e que tenham sofrido a incidência do Imposto 
de Renda sobre os juros do precatório, podem pleitear a devolução 
do referido imposto. 

Isto ocorre porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso 
Extraordinário 855.091, submetido ao regime de repercussão geral, 
fixou o entendimento de que “não incide imposto de renda sobre os 
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração 
por exercício de emprego, cargo ou função”. 



Em razão dessa decisão, passou a ser provável a probabilidade de 
êxito de restituição do imposto para os credores que reivindicarem 
tal direito. A restituição pode ser pleiteada individualmente, via 
ação judicial.

Vale ressaltar que há casos em que o Imposto de Renda incidiu apenas 
sobre o valor principal, e não sobre os juros. Para estes casos não 
há restituição a ser pleiteada, uma vez que a inconstitucionalidade 
foi reconhecida pelo STF tão somente para o imposto incidente 
sobre os juros.

Desta forma, os servidores que (i) receberam valores decorrentes 
de precatório, ainda que por meio de acordo, nos últimos 5 anos 
e (ii) sofreram a retenção, ou a apuração de Imposto de Renda em 
sua DIRPF (Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física) 
sobre a parcela correspondente aos juros do precatório, devem 
procurar o Sindicato para maiores informações sobre a forma de 
cálculo e restituição do imposto. 

Os documentos que deverão ser enviados para análise e apuração 
de eventuais valores a serem restituídos são: (i) DIRPF do ano-
calendário em que houve o pagamento, para todos os casos; (ii) o 
termo de acordo para pagamento do precatório, para os casos de 
acordo; e (iii) o extrato de pagamento do precatório, para os casos 
de pagamento via ordem cronológica. 

O Sindilex está realizando um cadastro de servidores 
sindicalizados interessados na ação 1 e ou na ação 2. Entre em 
contato através do e-mail: sindilex@sindilex.org.br e se inscreva.

Dados necessários: Nome, RF, Casa onde trabalha ou trabalhou 
(Câmara ou TCM) e um telefone para contato.

mailto:sindilex@sindilex.org.br
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Conacate pede a retirada da PEC 32

A  Conacate - Confederação que representa Carreiras e Atividades Típicas 
de Estado, com o apoio das   entidades filiadas, encaminhou ofício ao 
Presidente  Jair Bolsonaro, com cópia ao Presidente Eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva e respectivas equipes de transição para retirada da PEC 32 - Reforma 
Administrativa, na forma do art. 104 do RICD (Regimento Interno da Câmara 
de Deputados).

Para conhecer a íntegra do ofício acesse o link:  
https://bit.ly/3zKWe5v

https://bit.ly/3zKWe5v
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Sancionada a Lei que extingue o desconto dos 
aposentados e pensionistas abaixo do teto do INSS 

Foi sancionada, no dia 04/11/22, a lei que extingue o desconto dos 
aposentados e pensionistas que recebem abaixo do teto do INSS que é de 
R$ 7.087,22.

Essa lei teve origem no PLC 43/2022 aprovado em 25/10 pela Assembleia 
Legislativa por unanimidade de votos.

Nosso boletim Fique Por Dentro de 27/10, deu a notícia da aprovação do PLC 
e reafirmou que tal conquista foi resultado da luta dos servidores estaduais, 
sobretudo dos aposentados, juntamente com parlamentares da oposição na 
Alesp. Todos se uniam primeiramente em favor do PDL 22/2020 que mobilizou 
muitos servidores.

O Sindilex parabeniza as entidades e os servidores que se somaram nessa  
importante luta.

Leia mais em:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-sanciona-lei-que-extingue-
desconto-de-aposentados-e-pensionistas-abaixo-do-teto/

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-sanciona-lei-que-extingue-desconto-de-aposentados-e-pensionistas-abaixo-do-teto/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-sanciona-lei-que-extingue-desconto-de-aposentados-e-pensionistas-abaixo-do-teto/
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Centrais sindicais publicam nota de repúdio à decisão 
do Conselho de Administração da Petrobras de 
antecipar distribuição de lucros de quase R$ 44 bilhões

O Conselho de Administração da Petrobras anunciou nesta semana a decisão 
de antecipar a distribuição de lucro referente ao 3º trimestre do corrente 
ano no valor de R$ 43,68 bilhões. Segundo a empresa, esse montante 
representa um crescimento de 48% em relação ao mesmo período do ano 
anterior e decorre do aumento do preço internacional do barril de petróleo.

O total de dividendos anual chegará a quase R$ 180 bilhões, fato que torna 
a Petrobras a maior empresa pagadora de dividendos do mundo, segundo 
o Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson. Com isso, a 
petroleira desbanca as 1.200 maiores empresas globais por valor de mercado. 
A maior parte dos dividendos é direcionada a acionistas privados, sobretudo 
estrangeiros.

Foto: Agência Petrobras

Entretanto, os investimentos realizados pela estatal em 2022 (até junho) 
somam apenas R$ 17 bilhões, conforme relatórios financeiros da empresa.



Sem planejamento de investimento de longo prazo e desconectada da missão 
de produzir tecnologia para a expansão da produção de energia renovável, 
a empresa atende somente ao interesse de lucro dos acionistas nacionais e 
estrangeiros.

Além dos investimentos da estatal encolherem a cada ano, há uma política 
para se vender unidades da empresa, o deslocamento de encomendas de 
plataformas para a Ásia, o arrendamento internacional de embarcações, 
todas medidas que afetam a capacidade de investimento, de produção e 
difusão de inovação tecnológica, de geração de emprego e de renda na 
economia nacional.

A política de preços e de lucros exorbitantes da Petrobras pressiona a 
inflação, aumenta o custo de vida e a estrutura de preços de todo o sistema 
produtivo. As medidas adotadas pelo atual Governo para reduzir o preço 
dos combustíveis e garantir os lucros estratosféricos aos acionistas, retirou 
receita tributária (ICMS) dos Estados prejudicando políticas públicas de 
saúde, educação, segurança etc.

Por isso, as Centrais Sindicais apoiam as denúncias e iniciativas da FUP 
(Federarão Única dos Petroleiros) e da Anapetro (Associação que representa 
os petroleiros acionistas minoritários da Petrobras) junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), Procuradoria Geral da República (PGR) e Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) para evitar que a gestão da Petrobras e o Conselho 
de Administração (CA) da empresa encaminhem essa uma nova distribuição 
de megadividendos.

As denúncias se reforçam com a eleição de um novo governo que apresentará 
sua estratégia de desenvolvimento para o país e para a qual a Petrobras, em 
especial a sua capacidade de investimento, será essencial.

A antecipação de distribuição dos lucros exorbitantes é uma manobra contra 
os interesses da nação!

São Paulo, 04 de novembro de 2022.



Representantes que assinaram esta nota:

Sérgio Nobre
Presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores)

Miguel Torres
Presidente da Força Sindical Ricardo Patah
Presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores)

Adilson Araújo
Presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil)

Moacyr Roberto Tesch Auersvald
Presidente da NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores)

Antônio Neto
Presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros)

Nilza Pereira Almeida
Secretária-Geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora

José Gozze
Presidente da Publica Central do Servidor



(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

Visite nosso site www.sindilex.org.br e saiba mais.

EVENTOS

ASCAM e ASTCOM promovem jantar dançante  
aos servidores
A Associação dos Servidores da Câmara Municipal de São Paulo (ASCAM-SP) e 
a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(ASTCOM-SP) estão promovendo jantar dançante no dia 25 de novembro, a 
partir das 20 horas. Ocorrerá na Casa Dell Orso, que fica na Rua Luís Góis, 
2562, Jardim Mirandópolis, próximo à Avenida Rubem Berta. O jantar contará 
com o show da Banda Optika.
Garanta já o seu ingresso. Entre em contato com as Associações:  
ASCAM-SP (11) 99956-8410 ou (11) 3242-7858  
e-mail: ascmsp@ascmsp.org.br 
ASTCOM-SP (11) 5080-1292 ou (11) 94791-3189  
e-mail: astcomsp@gmail.com
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