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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos
funcionários e professores das ETECs e FATECs os reajustes concedidos pelo Cruesp às universidades. Este é
um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria.

Adunesp ingressará com ação da URV
A plenária da Adunesp de 27/1 ajustou os
detalhes sobre a ação relativa à URV, que a assessoria jurídica da entidade vai impetrar em nome de
toda a categoria.
A ação vai pleitear os prejuízos causados
pela conversão errônea dos salários em URV, em
1994, de forma diferente do que previa a Lei Federal nº 8.880/94. No caso das universidades estaduais
paulistas, isso ocasionou uma perda salarial estima-

da em 6,49%. A partir de entendimento formalizado pelo STJ, sabe-se que a ação não está prescrita.
Embora esteja reivindicando o direito
para todos os docentes da Unesp, a advogada da
Adunesp, Lara Lorena, destaca que, em caso de
vitória, é possível que o juiz restrinja o ganho
àqueles já contratados em 1994 e, entre esses,
apenas aos associados da entidade na data de ingresso da ação.
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Aposentadoria voluntária e aposentadoria
compulsória: Esclarecimentos importantes
A assessoria jurídica da Adunesp chama a atenção dos docentes que estão próximos de alcançar os 70
anos de idade, ou que pretendem se aposentar apenas
neste limite de idade, para alguns esclarecimentos importantes.
As várias alterações na legislação previdenciária aplicável ao servidor público geram, naturalmente,
dificuldades de compreensão quanto aos requisitos necessários para aposentadoria.
A partir da edição, em 31/12/2003, da Emenda
Constitucional 41, as aposentadorias compulsórias tiveram novo tratamento, sendo afastada a antiga regra
do cálculo dos proventos de forma integral, ou seja,
no mesmo valor da última remuneração. Esta alteração
está prevista na nova redação do artigo 40 da Constituição, bem como do seu parágrafo 3º, que estabelece
que para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por
ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este
artigo e o art. 201, na forma da lei.
Com isso, o servidor aposentado compulsoriamente a partir de janeiro de 2004 deixou de receber
proventos iguais aos que eram pagos em atividade. As
aposentadorias compulsórias gerarão ao servidor um
provento que leva em consideração a média das remunerações ao longo dos anos que serviram de base para
incidência das contribuições previdenciárias. O resul-

tado costuma ser inferior ao último salário recebido
em atividade, que é, em geral, o mais alto. Para piorar,
os proventos de aposentadoria compulsória perderam
qualquer vinculação com os rendimentos dos ativos,
ou seja, perdeu-se a paridade entre ativos e inativos.
Neste caso, o servidor que tiver a possibilidade, antes de alcançar os 70 anos de idade, de se aposentar na modalidade voluntária, preenchidos todos
os requisitos para tal, tem ainda a opção de se aposentar com integralidade e paridade, de acordo com
as regras aplicáveis a seu caso, a depender da data de
seu ingresso no serviço público, o que lhe será muito
mais benéfico.
O alerta, portanto, é para que o servidor, ante a
proximidade dos 70 anos de idade, sempre peça na via
administrativa uma análise da possibilidade de aposentadoria voluntária. Neste caso, se preenchidos os
requisitos, convém priorizar esta modalidade de aposentadoria, até porque serão preservados o rendimento
integral e a paridade entre ativos e inativos.
Já para aqueles que se aposentaram pela compulsória, sem conhecimento de que possuíam o direito
à modalidade mais vantajosa da voluntária, devem requerer administrativamente a análise da possibilidade
de aposentadoria voluntária à época da compulsória e
que a Administração assim o ateste. Neste caso, o ex-servidor deve requerer ainda a retificação do seu ato
de aposentadoria.

E, por falar em data-base...

Fórum das Seis reúne-se em 5/2
O Fórum das Seis – que agrupa as entidades sindicais e
estudantis das universidades estaduais paulistas e o Sinteps – realiza
reunião no dia 5/2, quinta-feira. O início das discussões relativas
à data-base 2015 será eixo da reunião. Após a histórica e vitoriosa
greve de 2014, temos que estar atentos à continuidade da
mobilização pelos nossos direitos e em defesa da universidade
pública, gratuita e socialmente referenciada nos interesses da
maioria da população.
Fique atento aos informes!

