
RESOLUÇÃO PARA O PLANO DE LUTA APOSENTADOS E 1 

PENSIONISTAS  2 

PLANO DE LUTA DOS APOSENTADOS PRODUZIDO EM BRASÍLIA NO DIA 3 

09/11/2017  4 

Os delegados e delegadas aposentados na XXI Plenária da FENAJUFE 5 

reafirmam a luta contra o desmonte do PJU e do MPU contra a retirada de 6 

direitos dos trabalhadores ativos e aposentados, contra a reforma da 7 

previdência e pela anulação da reforma trabalhista, e em conjunto com todos 8 

os delegados e observadores presentes na plenária deliberam; 9 

Que a FENAJUFE retome a periodicidade das atividades com aposentados e 10 

pensionistas e encampe suas lutas específicas. 11 

Que a FENAJUFE fomente a criação dos Núcleos de Aposentados e 12 

Pensionistas, nos sindicatos  de sua base onde ainda não existem.  13 

*Que a FENAJUFE  cumpra o estatuto e mantenha a periodicidade de reunião 14 

semestral do  CONAP.  15 

Que a FENAJUFE lute pela volta da isenção dos descontos do Plano de 16 

Seguridade Social e correção da tabela do IRPF.  17 

*Que a FENAJUFE encampe a luta pela aprovação da PEC 56/14, em trâmite 18 

no Senado, que trata da regulamentação do art. 40 da CF, para que todos os 19 

aposentados por invalidez tenham direito ao recebimento dos vencimentos 20 

integrais. 21 

*Que a FENAJUFE apoie a luta no Congresso Nacional para aprovação da 22 

PEC 555/06, que revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41 de 2003, isto 23 

é, retira a obrigatoriedade da cobrança da contribuição previdenciária que recai 24 

sobre os vencimentos dos aposentados e pensionistas. 25 

Lutar contra o aumento abusivo da alíquota para 14% principalmente 26 

aposentado 27 

Lutar pela inclusão  em pauta no Congresso  da PEC 555/06 (desconto da 28 

previdência no salário dos aposentados) 29 

-Lutar pela integração do auxílio-alimentação, aos proventos de aposentados. 30 

Que essa Resolução é contra o total descaso dado pela FENAJUFE aos 31 

aposentados que se tornaram apenas contribuintes para essa federação. 32 

Lutar por respeito para com todos os aposentados.  33 

Lutar contra a taxação dos 14%. 34 

Lutar para  que seja respeitadas a resolução da ANS que não permite aumento 35 

abusivo dos planos de convenio de saúde para as pessoas idosas. 36 

Lutar por mais respeito aos aposentados e pensionistas 37 



Incentivar os  recém aposentados  a continuar na luta. 38 

- Lutar para que os sindicatos incluam e organizem os aposentados em suas 39 

lutas. 40 

Reafirmar que toda luta do ativo é uma luta do aposentado 41 

-Chamar o aposentado para a luta, pelo risco que corremos hoje como está 42 

posta a reforma da previdência, perderemos a paridade. 43 

- Que todos os aposentados incorporem a luta para garantia e manutenção dos 44 

direitos obtidos na ativa. 45 

- Tenham uma maior participação porquê assim teremos mais atividades e 46 

participações. 47 

- Relação para que se mantenha contato com vários  Estados para contribuir 48 

com o CONAP. 49 

Que toda a chapa ao concorrer à diretoria da FENAJUFE, tem que ter mais de 50 

um representante aposentado, caso contrário não será inscrita para 51 

concorrência. 52 

-Lutar pela  a extensão da GAS na aposentadoria pra todos os agentes de 53 

segurança, baseado na jurisprudência do colega Carlos Roberto Pinheiro, 54 

agente de segurança do Rio Grande do Norte contemplado com a ação judicial. 55 

- que a FENAJUFE interceda junto aos órgãos competentes e ao Congresso 56 

Nacional, se for o caso, para efetuar mudança na Lei que criou a GAS, 57 

estendendo-a a para a aposentadoria  da mesma forma da GAE dos Oficiais de 58 

Justiça. 59 

- para FENAJUFE tentar interceder, em nome dos inativos, para junto aos 60 

órgãos competentes, com o objetivo de reter o pagamento desses 11% ou 14% 61 

como há de ser... 62 

Lutar para que os servidores recebam os direitos adquiridos na ocasião da 63 

aposentadoria. 64 

Que os sindicatos e a FENAJUFE lutem para que os aposentados que 65 

recebam os atrasados dos 13. 66 

- que a FENAJUFE encaminhe a demanda da PLC 555/10, que trata da 67 

aposentadoria especial para servidor, por ter trabalhado em local insalubre e 68 

periculoso. Que estabeleça o tempo de contagem para aposentadoria. 69 

-Que a FENAJUFE também cuide da PEC 555/06, que trata de retirar a 70 

obrigatoriedade de contribuição do INSS dos aposentados que já pagaram a 71 

vida toda. 72 

-dar encaminhamento a essas demandas no congresso 73 

- o PL 319/07, cujo relator é o deputado Hildo Rocha do Maranhão que deu 74 

parecer desfavorável, que se faça um destaque no PL que trata da questão da 75 



carreira para que tramite, pois isso vai favorecer pessoas que prestaram 76 

concurso para analista que já tem tempo de aposentadoria. 77 

-que seja desmistificada a ideia de que possibilitara a ascensão de técnicos  78 

sem concurso, tendo em vista não ser permitido pela CF. 79 

- que a FENAJUFE lute pela manutenção do nosso aumento, que já foi 80 

aprovado pelo Congresso, caso o governo venha a suspender. 81 

Que a FENAJUFE E suas entidades de base respeitem o Estatuto do Idoso e o 82 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. 83 

Que a FENAJUFE e seus sindicatos de base busquem a reativação do Núcleo 84 

de Aposentados dos Sindicatos, para que possam integrar a luta em defesa 85 

dos direitos da categoria e dos demais trabalhadores.  86 

Proponentes: 87 

Joel Andrade Teix – Sintrajud/SP 88 

Luiz Carlos Miranda – Sintrajud/SP 89 

Carlos Roberto Braga Lima – Sintrajud/SP 90 

Flávio Conrado Junior – Sintrajud/SP 91 

Neli da Costa Rosa – Sisejufe/RJ 92 

Amaro Faustino – Sisejufe/RJ 93 

Terezinha de Jesus Souza – Sintrajuf/MA 94 

Antônio Ferreira de Queiroz – Sintrajuf/PE 95 

Jacqueline Silva Albuquerque – Fundadora do Sintrajufe/PE 96 

Marco Santos – Sintrajurn/RN 97 

Carlos Roberto Pinheiro – Sintrajurn/RN 98 

Roniel Andrade – Sindjus/DF 99 

Elisabete Maria dos Santos – Sindjus/DF 100 

Roberto Jovane – Sindjus/DF 101 

Neuza Ferreira de Oliveira – Sindjus/DF 102 

Pedro Nolasco Gonçalves – Sindjus/DF 103 

Francisco Pereira Resende – Sinjustra/PR 104 

Raimundo José Abreu Nunes – Sindijufe/PA-AP 105 

 106 

Recebida em 12/4/2018, às 17h16 107 


