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VEJA NESTA EDIÇÃO:
- Pauta de reivindicações DATA-BASE 2023
- Ação do Sindilex para a revisão do FGTS
- Agenda: Eventos comemorativos ao Dia Internacional da Mulher

DATA-BASE 2023
Assembleia Geral 
aprova os itens da Pauta
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Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, 
os servidores presentes aprovaram os itens que compõem a Pauta da Data 
Base deste ano.

A Assembleia contou com presença online dos servidores, sob a coordenação 
do presidente Daniel Santos. Foram discutidos os pontos das demandas dos 
servidores da Câmara e do Tribunal de Contas e o debate foi enriquecedor
Leia, a seguir, os principais pontos da Pauta aprovada.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES – DATA BASE 2023

I. CLÁUSULAS ECONÔMICAS

1. REAJUSTE SALARIAL

1.1. CMSP E TCMSP Atualização inflacionária salarial 
para servidores ativos, inativos e pensionistas, referente ao 
período de março de 2022 a fevereiro de 2023, pelo IPCA/
IBGE que atinge um índice ESTIMADO de 5,77%.
(índice sujeito a definição do número oficial)



2. VALE REFEIÇÃO

2.1. CMSP - Atualização do vale-refeição para o valor 
facial de R$ 69,00, de acordo com o IPC-FIPE alimentação 
acumulado em 12 meses.

2.2. TCMSP - Equiparação do valor do vale-refeição com 
o valor concedido aos servidores da CMSP no valor de  
R$ 69,00.   (índice sujeito a definição do número oficial)

3. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.1. CMSP E TCMSP - Atualização do auxílio-alimentação 
para o valor de R$ 1.144,27, de acordo com IPC-FIPE 
alimentação acumulado em 12 meses (estimado: 13,80%).
(índice sujeito a definição do número oficial)

3.2. CMSP E TCMSP - Estender o auxílio-alimentação aos 
servidores aposentados e pensionistas.

4. AUXÍLIO SAÚDE

4.1.  CMSP E TCMSP - Atualização do valor do auxílio-saúde 
índice que resulta da média aritmética dos reajustes anuais 
praticados nos planos coletivos por adesão, pelas 5 (cinco) 
operadoras de planos de saúde e/ou odontológicos privados 
com o maior número de beneficiários no Brasil, devidamente 
registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar. (*) 

(*) Obs: Devido à dificuldade obtenção do índice, o Sindilex irá solicitar à 
ANS através da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Veja a pauta completa em:
https://www.sindilex.org.br/sindilex-discute-reajuste-salarial-e-beneficios-
em-assembleia-data-base-2023/

https://www.sindilex.org.br/sindilex-discute-reajuste-salarial-e-beneficios-em-assembleia-data-base-2023/
https://www.sindilex.org.br/sindilex-discute-reajuste-salarial-e-beneficios-em-assembleia-data-base-2023/
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Sindilex promove ação do FGTS

O Sindilex está promovendo ação judicial para revisão do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS, através do escritório Adjafre & Pinheiro.

O público-alvo são todos os trabalhadores que tiveram depósitos no Fundo 
a partir de 1999, independentemente do vínculo empregatício atual;

Mesmo para os aposentados e para aqueles que já sacaram o FGTS, é cabível 
a ação, basta ter tido depósito no FGTS nesse período de 1999 em diante;

O custo para ingressar com a ação é de R$ 100,00 (cem reais) para 
sindicalizados e R$ 200,00 (duzentos reais) para não sindicalizados;

Os honorários advocatícios serão calculados em 20% (vinte por cento) do 
montante recebido quando do êxito na ação;

Nas ações cujo valor pleiteado não superar 60 (sessenta) salários mínimos, 
não haverá cobrança de sucumbência em caso de derrota;

Nas ações cujo valor pleiteado superar 60 (sessenta) salários mínimos, o 
escritório irá tratar pessoalmente com o interessado, no sentido de informar- 
se vale a pena reivindicar o valor total ou se, diante do risco da sucumbência, 
é mais vantajoso para o interessado requerer o ressarcimento limitado a esse teto.

Para comprovar o saldo do FGTS e verificar cada caso individualmente, o 
escritório necessita do extrato da conta do Fundo, que pode ser acessado 
pelo aplicativo do FGTS, disponível em: https://play.google.com/store/
apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador

Após a entrega do extrato do FGTS, o interessado deverá solicitar ao 
Sindilex o contrato e a procuração, que, após de preenchidos e assinados 
pelo interessado, deverão ser entregues ao Sindilex pelo e-mail sindilex@
sindilex.org.br juntamente com a cópia da Carteira de Trabalho, RG e 
o comprovante do depósito bancário do valor de R$ 100,00 (filiados) ou  
R$ 200,00 (não filiados) na conta bancária do escritório Adjafre & Pinheiro.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador
mailto:sindilex@sindilex.org.br
mailto:sindilex@sindilex.org.br


Painel de Ações Judiciais em andamento

O Sindilex impetrou várias ações coletivas e individuais, visando defender os 
interesses dos servidores da categoria. Veja a seguir o resumo e acompanhe 
o trâmite atualizado em: https://www.sindilex.org.br/juridico/

Ação n° 1056098-67.2016.8.26.0053 – GIEP
Busca o cálculo correto da Gratificação de Incentivo à Produtividade 
e Desempenho (GIEP) no prevento de aposentadoria, de acordo 
com o Decreto n° 46.861/05, com redação dada pelo Decreto  
n° 49.721/08.

Status
Trânsito em julgado certificado em 20.06.2022.
Autos recebidos em 1a instância aos 24.08.2022.
Aos 11/11/2022 proferida decisão para, em caso de execução, seja 
iniciado o cumprimento de sentença.

Ação n° 1003290-46.2020.8.26.0053 – migração ao Regime de 
previdência complementar
Busca o direito de migração dos sindicalizados constantes na lista 
apresentada do RPPS ao RPC, bem como seja compensado o período 
pretérito de contribuição, seja por meio do Benefício especial, seja 
pela integralização ao plano de previdência complementar.

Status
Agravos em Recurso Especial e Extraordinário interpostos aos 
08.02.2023.
Contraminutas aos Agravos juntadas em 14.02.2023.
Em 16.02.2023 proferido despacho pelo Presidente da Seção de 
Direito Público mantendo as decisões agravadas, determinando a 
remessa dos autos ao STJ.

Aguardando distribuição no STJ e julgamento.

https://www.sindilex.org.br/juridico/


Ação n° 1015019-06.2019.8.26.0053 – assistência à saúde para 
inativos
Busca a extensão da assistência à saúde prevista na Lei n° 
16.973/2018 e na Lei n° 16.936/18 aos inativos que tem direito 
a paridade, àqueles que ingressaram no serviço público antes da  
EC 41/03.

Status  
Aos 05.09.2022 autos conclusos para decisão.
Em 28.09.2022 memorial protocolizado.
Autos conclusos com o Min. Relator em 08.11.2022.
Negado provimento ao Agravo em 13.12.2022.
Agravo regimental protocolizado aos 17.12.2022.

Aguardando julgamento.

Ação n° 1055864-46.2020.8.26.0053 – LC 173/20
Visa afastar a aplicação da lei complementar federal 173/20, 
determinando que seja computado o período de 27.05.2020 
até 31.12.2021 como efetivo exercício para os fins de adicionais 
temporais e licença-prêmio.

Status  
Em 15.09.2022 negado seguimento ao Recurso interposto.
Agravo Interno protocolizado aos 18.10.2022.
Negado provimento ao recurso em 16.01.2023.
Opostos embargos de declaração. Aguardando julgamento



VISITAS E AGENDAS IMPORTANTES

Sindilex acompanha visita ao TCE-SP

O Sindilex acompanhou Sindicato dos Servidores do TCE-SP (Sindcontas/
SP) e a Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil 
(FENASTC) em visita ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

O Sindcontas/SP apresentou ao TCE-SP o “Pleito 2023” que traduz uma 
pauta de matérias de interesse dos Trabalhadores, para negociação.

Participaram da conversa Tedy Colombini (Presidente do Sindcontas/SP), 
Max Kolbe (Advogado do Sindcontas/SP), Amauri Perusso (Presidente da 
FENASTC) Daniel Santos (Presidente do Sindilex), José do Carmo Mendes 
Jr. (Chefe de Gabinete da Presidência do TCE-SP), Eduardo Primo Curti 
(Gabinete da Presidência), Dirk Alfred Rosenfeld (Assessor Jurídico da 
Presidência do TCE-SP).
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Seminário Relações Sindicais 
na Administração Pública 

O Sindilex participou do Seminário Relações Sindicais na Administração 
Pública, que ocorreu em Brasília nos dias 01 e 02 de março e teve como 
tema “A aplicação da Convenção 151 da OIT no Brasil”. Foi organizado pelo 
Dr. Gérson Marques, Subprocurador-Geral do Ministério Público do Trabalho 
e coordenado pelo Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, ex-Procurador-Geral 
do Trabalho. Contou com a presença de dirigentes sindicais da área pública 
de vários estados do Brasil.

Pela diretoria do Sindilex estiveram presentes Daniel Santos, Miguel Lima, 
Antônio Carlos Fernandes (também presidente da Conacate), Eduardo 
Carrion (também presidente da Astcom e Fenalegis).

Diversas Mesas temáticas foram instaladas, todas priorizando a ratificação 
da Convenção 151 da OIT.

Veja mais sobre o evento em:
https://www.conacate.org.br/post/seminario-relacoes-sindicais-na-
administracao-publica

Antônio Carlos Fernandes, Eduardo Carrion, Gérson Marques, Miguel Lima e Daniel Santos

https://www.conacate.org.br/post/seminario-relacoes-sindicais-na-administracao-publica
https://www.conacate.org.br/post/seminario-relacoes-sindicais-na-administracao-publica
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Pública participa da segunda reunião  
da Mesa de Negociação Nacional

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos promoveu a 

segunda reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. A reunião 

ocorreu no dia 28 de fevereiro último e contou com as participações de: 

Pública Central do Servidor, demais Centrais Sindicais, entidades do Fórum 

Nacional de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Fórum das Entidades 

Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) e representações 

sindicais e associativas não vinculadas a nenhum dos colegiados.

https://publica.org.br/2023/02/28/publica-e-demais-centrais-juntas-na-
segunda-reuniao-da-mesa-de-negociacao-nacional/
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https://publica.org.br/2023/02/28/publica-e-demais-centrais-juntas-na-segunda-reuniao-da-mesa-de-negociacao-nacional/
https://publica.org.br/2023/02/28/publica-e-demais-centrais-juntas-na-segunda-reuniao-da-mesa-de-negociacao-nacional/


I Congresso de Comunicação  
dos Tribunais de Contas

O I Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas (I CNCTC), 
foi realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro em Florionópolis (SC). Reuniu 
270 participantes, entre representantes de 29 TCs, de outros órgãos e da 
imprensa, para debater a melhoria da comunicação com a sociedade. 

A programação trouxe temas como o enfrentamento à desinformação, 
gestão de crises e inovação abordados em 11 painéis que contaram com 20 
palestrantes.

O Congresso contou com as participações de diretores da Fenastc, federação 
à qual o Sindilex é filiado. 

Amauri, Josué Martins e Júlio (CEAPE - Sindicato)

Leia mais aqui 

https://atricon.org.br/i-cnctc-debate-melhoria-da-comunicacao-publica-com-a-sociedade/
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Câmara de sp promove aprovação  
de projetos de vereadores

A Câmara de São Paulo realizou sessão exclusiva para aprovação 
de projetos de vereadores. Em destaque, estão os projetos:  

a) Programa Observatório da Violência contra a Mulher no Município 
de São Paulo (PL 286/2022), de autoria da vereadora Rute Costa (PSDB);  

b) Projeto de Resolução (PR 021/2022), de autoria do vereador 
e presidente Milton Leite (UNIÃO), que denomina o estúdio 
da Rede Câmara São Paulo como “Estúdio Vladimir Herzog” 

c) Projeto que determina que professores das redes pública e privada de 
educação da cidade recebam anualmente capacitação para promoverem 
a igualdade racial nas escolas da capital paulista, de autoria da vereadora  
Luana Alves (PSOL), o PL 771/2021.

Veja os 50 projetos aprovados, clicando em:

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-aprova-50-projetos-
combate-a-fome-violencia-contra-mulher-e-igualdade-social-estao-na-
lista/

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-aprova-50-projetos-combate-a-fome-violencia-contra-mulher-e-igualdade-social-estao-na-lista/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-aprova-50-projetos-combate-a-fome-violencia-contra-mulher-e-igualdade-social-estao-na-lista/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-aprova-50-projetos-combate-a-fome-violencia-contra-mulher-e-igualdade-social-estao-na-lista/
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/57990
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

TCM-SP: parecer favorável às contas da PMSP de 1991

O Tribunal de Contas Municipal (TCM) de São Paulo emitiu, por unanimidade 

e em caráter excepcional, um parecer favorável à aprovação do Balanço das 

Contas Municipais de 1991, durante a gestão da prefeita Luiza Erundina (PSOL).

A decisão excepcional desta quarta-feira (1°) acontece 31 anos depois que o 

órgão emitiu um parecer que recomendava a rejeição das contas da prefeita.

O julgamento ocorreu em razão da anulação pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) do parecer do TCM indicando a rejeição das contas. 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/57990

https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/57990
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07/março
às 19h30

Clique para assistir no Youtube        |        Clique para assistir no Facebook

08/março
às 10h00

https://www.youtube.com/live/7TMIElT9-zY?feature=share
https://fb.me/e/2MBWaG7IR


(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

REUNIÃO DOS APOSENTADOS - SEMIPRESENCIAL
Local: Sindilex - Rua Japurá, 43 - Sobreloja - Bela Vista 
Pautas:  
1. Fim do confisco da previdência dos aposentados 
2. Extensão do auxílio alimentação para os aposentados
3. Outros assuntos
Acesse aqui:  
https://us06web.zoom.us/j/82043459542

PLANTÃO JURÍDICO 
Pauta:   
Esclarecimento de questões referentes a precatórios
Acesse aqui: 
https://us06web.zoom.us/j/84456827532

09/março
às 18h00

14/março
às 11h00

21/março
às 11h00

https://www.sindilex.org.br/
https://us06web.zoom.us/j/82043459542
https://us06web.zoom.us/j/84456827532

