
PAUTA (PROVISÓRIA) 

 

REUNIÃO JUIZES DO TRABALHO APOSENTADOS CAMPINAS (14/12/18) 

 

1. AVANÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS APOSENTADOS 

NA ANAMATRA. 

Reuniões mais frequentes dos diretores de aposentados. Participação nas 

comissões da ANAMATRA. Criação da Ouvidoria-Adjunta para aposentados. 

 

2. PECÚLIO NACIONAL.  

Dificuldades e perspectivas. Proposta de regulamentação. Encaminhamentos. 

 

3. QUESTÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS EMERGENTES/PENDENTES. 

- Prioridades de recebimentos de passivos. Consulta/PP ao CSJT. Liminar.     

- Diferenças da PAE. Índice de correção (IPCAE). Escalonamento. 

Perspectivas de recebimento. Uniformização de critérios. 

- Cômputo do tempo de advocacia sem contribuição antes da EC20. 

Implicações. Atuação junto à JFDF, ao TCU e ao STF (audiência com Min. 

Celso de Mello – voto de desempate pendente). Perspectivas. 

- Cômputo do acréscimo de 17% do tempo anterior à EC20 para 

magistrados. Implicações. As decisões do Min. Barroso no mandado de 

segurança coletivo da ANAMATRA e em Reclamação da AGU em face do 

CNJ. A atuação da ANAMATRA em ambos os casos. 

- Vantagens de aposentados com direito adquirido à aposentação até 

outubro/1996: a) aposentados em primeiro grau (as decisões na JFDF, 

recorrida, no STF e no TCU); b) aposentados em segundo ou grau superior (a 

decisão liminar e a recente sentença na JFDF; o RE com repercussão geral, 

relator Marco Aurélio, no STF). 

- Imposto de renda sobre juros de mora, RE com repercussão geral, Min. 

Dias Toffoli. Suspensão nacional. 

 

4. A QUESTÃO REMUNERATÓRIA (as matérias estão sujeitas ao que 

ocorrerá até a data programada para nossa reunião). 

- Retrospecto dos fatos mais recentes. 

- A aparente disposição do Presidente recém-eleito para equacionar o 

problema remuneratório de forma global. A LDO (supressão da norma que 



vedava reajustes). O encaminhamento de previsão orçamentária para o 

reajuste de subsídios no percentual de 16,38%, aprovada em sessão 

administrativa do STF, retomando-se o trâmite do PLC 27/2016. A Aprovação 

pelo Senado. A sanção (?) 

- A necessidade de desvinculação do subsídio dos Ministros do STF como teto 

geral. Tese de CONAMAT e anteprojeto de PEC. Riscos envolvidos (PEC 62). 

- Perspectivas de julgamento de ações em que se questionam “vantagens” 

pagas a magistrados e integrantes do MP, especialmente o auxílio-moradia e 

simetria/AM. 

- Perspectivas de retomada da tramitação da PEC 63 (ATS/VTM). 

- A alternativa do anteprojeto do abono provisório indenizatório. 

- Os passivos pendentes de quitação. 

- Perspectivas para os aposentados em face do novo Governo recém-eleito. 


