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Prezad o le itor,

É  com muita  sat i sfação que a  ASMPF 
apresenta aos le itores ,  a  pr imeira  edição 
da revista   ASMPF Em Ação. 

A revista  fo i  construída com o intuito  de 
apresentar  um compilado das  ações 
fe itas  pela  inst i tuição.   Nesta  edição,  a  
matéria  de capa é  sobre o as  conquistas 
e  o  legado deixado pela  ex-presidente 
da a ssociação,  Horádia  Gomes da Si lva .
 
Agradecemos aos  colaboradores  por  
este  t rabalho.  

Boa le itura  a  todos e  até  a  nossa próxi -
ma edição.
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UM LEGADO DE CONQUISTAS
“A ASMPF continuará com  os seus trabalhos objetivando, como sempre, 

melhorias para a categoria. ”

Horád ia Gomes da Si lva,  na scida em 
Alexânia (GO), c idade a cerca de 8 0 k m de
Bra sí l ia , chegou aos nove a nos de idade à
capital  federal .  Formou- se no Uniceub,  
ingress ando no ser viço públ ico,  no ramo 
jud ic iár io,  em 19 74 pelo Departamento 
Ad ministrat ivo do Se r viço Públ ico 
(DAS P) .  Na década de 19 90 ,  fo i  t ransfer ida 
para o Ministér io Pú bl ico Federa l-MPF,  
lotada na Procura doria Reg ional  do Dis-
tr i to Federal  -PRDF.  

Em 1996,  assu miu a presidência da A sso-
ciação dos Ser vidores do M inistér io Públ i-
co Fed eral -A SMPF por quat ro a nos 
(19 96-2000)  construindo um legado de 
conquistas,  reconhecido por a ssociados e 
diretore s da ent ida de.  

Entres os atos realizados na sua gestão,  a 
ex-presid ente —mesmo com o baixo orça-
mento — conseguiu a aq uis ição da chácara 
da AS MPF, um local de lazer e congraça-
mento para os associados e os seus f amil ia-
res.  Uma gra nde conq uis ta qu e,  entre-
ta nto,  gerou admiração e controvérs ias,  na 
gestão sucessora .  

Em entrevist a especia l  à ASMPF,  a 
ex-presid ente da associação,  fa lou sobre 
as ações d a ent idade,  ao longo desses 37 
anos,  sobretudo da sua gestã o.

Como foi  o seu ingresso na ASMPF?

O meu maior motivo era pelo d ire ito ao 
auxí l io creche.  Na época era tu do muito 
di f íc i l , pr inc ipalmente em relação aos
horár ios dos se r vidore s. A s minhas filha s
eram pequena s,  e nós,  ser vidore s do MPF,  
não t ínha mos o au xí l io creche e nem o 
auxí l io a l im entação.  O que dificultava a 
nossa rot ina de trabalho.  
 
Por sugestão de uma amiga,  candi-
datei-me à pres idência da a ssociação,  ob-
jet ivand o m elhorias para a categoria ,  so-

Quais f ora m o s t rab alh os de se nvolvido
dos na ASMPF durante a sua gestão?

L ogo que entrei ,  na ASMPF,  enfrentei  a 
caót ica si tuaçã o financei ra qu e ela se
encontrava. Eram muitas a s dív idas, que
somadas chegavam a R$ 40  mil ;  um valor 
super ior à arreca dação anual  d a asso-
ciação.  

Fiz um balanço nas contas para aval iar o 
que de fato a ASMPF devia e o porquê dos 
déb itos.  Descob rimos que boa parte da 
dív ida v inha de t icke ts a l imentação,  
t icket combustível  e empréstimos (uti-
l izados por associad os)  não pagos.  Além 
disso,  os f uncionários da associação pos-
suíam o plano Unimed de sa úde,  gerando 
faturas com valore s exorbi tantes pa gas 
pela ent idade.

Após es se t rabalho,  conseguimos — em 
um ano —pagar tod as as dív id as colocan-

bretudo na aquis ição dos auxí l ios.
Após diversos enfrentamentos,  consegui-
mos (com a a juda do subprocurad or- gera l
da Repúbl ica , Oswaldo José Ba rbosa Si lva)
o dire ito aos a uxí l ios pa ra todos os ser vi-
dores do MPF.   



do as finanças da inst i tuição em ordem,
com dinhei ro em caixa .  

Em rela ção às ações judic ia is ,  ganhamos a 
açã o d os 11 .98% (aj uizada em Recife) .  Foi  
um marco para nós,  os sa lár ios  dos ser vi-
dores quase que dobraram na época.  A  
AS MPF ba teu o recorde de a ssociados.

A associação manteve - se sempre e m con-
ta to com os Núcleos Estadua is para auxi-  
l iá- los no andamento dos t raba lhos dese n-
volv idos por e les.  E nviamos b rindes a 
todos.  Eu,  pessoa lmente,  j á fu i  aos esta-
dos entregá- los.

Como foi  o processo de compra da Chácara
da ASMPF?

Gostávam os de promover festa s para o
congraçamento entre os ser vidores e seus
famil iares.  Contudo,  usávamos o esta cio-
namento da procuradoria na L2 Sul  
— eram d iversos os eventos no local ,  de 
festa j unina a comemoração em homena-
gem às secret ár ias.  O então procura-
dor-geral  d a Repúbl ica ,  Geraldo Brindeiro 
(19 95 a 20 03 ),  nos convocou pa ra avisar 
que não m ais cederia o espaço para os 
encontros,  pelo fato da demora na l impe za 
do local  e o remaneja mento dos ca rros,  lá 
estaciona dos.

Então,  t ive a ide ia de comprar um espaço 
nosso,  da AS MPF,  pa ra os encontros.  
Começamos a pesquisar os locais e pre ços 
viáve is para a compra.  Um colega,  também 
ser vid or,  Edson Severino nos informou 
sobre a chácara ,  que ele estava disposto a 
vende r no R iacho Fundo I I .  Fui  a o loca l  e 
encantei-me,  e specia lmente com a locali
za ção,  perto do Plano Pi loto,  Taguat inga 

e Gam a.  Ou sej a,  ser ia uma loca l ização 
centra l  perto da re sidência dos colegas 
associa dos.  

Comprei .  Na é poca est ava e m um bom 
preço.  Fizemos a planta ,  inic iamos as 
obras (cheguei  a fazer empré stimos no 
meu nome,  pois o dinheiro d a associação 
não dava para pa gar os operários)  e inau-
guramos.  Organizamos encontros na chá-
cara com mais de 9 0 aposenta dos.  Agora
sim, tínhamos um lugar só nosso.

Esse fo i  um dos me us legados.  A lém da 
cháca ra ,  a minha gestão deixou um carro,  
uma ca minhonete S10 ,  dois  computa dores 
novos e R$  17  mil  em conta ( r isos) .  

ENTREVISTA

Evento dos associados

Entrada da Chácara da ASMPF 

Consequ ências de um bom trabalho

Em meio a problemas pessoa is,  enlutada 
pelo fa lec imento na minha mãe, passei
por uma situaçã o que nunca esperava. Fui
aciona da judic ia lmente pela gestão suces-
sora ( gest ão 2000  a 2 002 ) a legando desvio 
de verbas na associação em minha ad minis-
traçã o.   

Provei  durante o processo q ue ta is a tos 
nunca fora m cometidos por mim. Poder ia 
ter entrado com uma a ção indenizatór ia?  
Poder ia ,  mas,  no momento di f íc i l  qu e 
tu do i sso aconteceu ,  não quis levar o caso 
adiante. Além d o meu amor pela a sso-
ciação, que ter ia q ue arcar com os valores
da indeniza ção.
No nosso E statuto Socia l  constava um a 
cláusula que o candid ato não pod er ia con-
correr,  estando ele re spondendo a proces-
sos ju dic ia is.  Acho que foi  o medo de pe r-
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Em sentença o desembargador relatou 
que não houve, por par te da diretor ia,  a 
negat iva de fazer  uma prestação de 
contas ( fe i ta de forma extrajudicial) .  
Assim, d iante da manifestação colabo-
rat iva, o magistrado ext inguiu o pro-
cesso; inexist iu a recursa.

Processo nº 2002.01.1.010365-4 

-
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der as ele ições,  perante a minha futura 
candid atura ,  pa ra dar cont inuidade aos 
trabalhos,  que culminou no processo.  
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GALERIA

ASMPF HOJE: Legalização da Chácara

A entidade deu entrada na documenta-

ção para legalização da Chácara da 

ASMPF, e também está desenvolvendo 

um projeto revitalização, lazer e paisagís-

tico do espaço que contempla as novas 

exigências do Corpo de Bombeiros do 

para cumprir os requisitos imposto pelo 

Governo do Distrito Federal.
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QUINTOS
Vitória! Parabéns associados da ASMPF, essa vitória é sua.

N a defesa dos Quintos,  a ASMPF logrou v i tór ia h istórica .  
Em memorosa se ssão rea l izada em outubro de 2019,  por 
c inco votos a qu atro,  o STF decidiu pela manutenção defi niti-
va dos Quintos em face de decisão judicia l  t rans itada em jul-
gad o.  

Gra nde conquista e avanço indiscut ível  a a lteração do 
entendimento do ministro Gi lma r Mendes e da Corte fi rma -
do em março de 2015,  que era totalmente contrár io a os ser -
vid ores,  para o atual  que ga rant iu definit iva mente os Quin-
tos a quem tem decisão transitada em julgado,  e condicio -
nando à absorção com reajustes salar iais futuros a quem 
tem decisão administrat iva .

A ASMPF informa que tem processo transi ta do em j ulga do 
e que est á ag uardando a publ icação do acórdão,  para 
req uerer nos a utos a adequaçã o do novo entendimento.

Destarte,  a ASMPF agradece a todos se us associados pelo 
empenho.  Neste ponto,  vale destacar a de cisão e união de 
todos pela contrat ação do E scr i tór io Car nei ros Advogados,  
do ministro aposent ado Gi lson Dipp,  que tanto contr ibuiu 
para o êxi to da modulação aca ta da pelo STF.

Na defesa dos Quintos, a ASMPF logrou vitória histórica. Em memorosa sessão 

realizada em outubro de 2019, por cinco votos a quatro, o STF decidiu pela manu-

tenção de nitiva dos Quintos em face de decisão judicial transitada em julgado. 

Grande conquista e avanço indiscutível a alteração do entendimento do ministro 

Gilmar Mendes e da Corte rmado em março de 2015, que era totalmente contrário 

aos servidores, para o atual que garantiu de nitivamente os Quintos a quem tem 

decisão transitada em julgado, e condicionando à absorção com reajustes salariais 

futuros a quem tem decisão administrativa.

Destarte, a ASMPF agradece a todos seus associados pelo empenho. Neste ponto, 

vale destacar a decisão e união de todos pela contratação do Escritório Carneiros 

Advogados, do ministro aposentado Gilson Dipp, que tanto contribuiu para o êxito 

da modulação acatada pelo STF. 
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RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE VENCIMENTO DA GAMPU

A ASMPF propôs ação sob o número 1028 08 1-92.2019 .4 .01.34 00,  com ob-
je tivo de gara nti r o reconhecimento da natureza de vencimento da Grati -
ficação de Ativ idade do Ministér io Pú bl ico da União (GAMPU) ,  inst ituida-
pela L ei  11.4 15,  de 15 de dezembro de 20 06,  compu tando na base de 
cá lculo de todas as vantagens,  adicionais  e grat ificações calculad as  so-
bre o vencimento.

O reconhecimento da GAMPU como vencimento gerará , a lém de um
aumento na remuneração mensal , também um pa ss ivo referente aos
últ imos cinco anos anteriores à proposi tura da ação.  

A ASMPF reque reu que seja m pa gas as di ferenças de vid as d esde os c inco 
anos que antecedem ao ajuizamento da demand a até a data do efet ivo 
cumprimento da sentença,  cons istente na implantaçã o,  na fo lha de paga--
mento dos associados,  da nova s i stemática decorrente d a atr ib uição d a
natureza de vencimento à GAMPU. Tudo acrescido de juros e de cor -
reção monetár ia e de verba honorár ia decorrente da sucumbência .

Destaca- se que,  em caso semelha nte ,  o Superior Tr ibunal  de Just iça ,  no 
Resp 1 .585.35 3,  ministro Napoleão Nunes Maia Fi lho,  declarou ter 
natureza de vencimento a Grat ificação de Ativ idade Tr ibutár ia (GAT)  
paga a os inte grantes das carrei ra s de Auditoria d a Receita Federal ,  d a 
Previdência Socia l e de Fiscal ização do Trab alho, por força d a L e i
10.9 10/2004.

A a ção dos ser vidores da Auditoria da Receita Fed eral ,  já teve seu trân-
si to e m j ulgado de forma favorável  ao reconhe cimento da GAT como 
vencimento e in ício da execução do pass ivo na 10ª  Vara Cível  da Justiça 
Federal  de S ão Paulo.

CORREÇÃO DO PASEP

O ar t .  5º ,  §  2º  da L ei  Complementar nº  8/1970 pre viu qu e o Banco d o 
Bra si l se r ia a insti tuição financeira responsável por a dministrar os
valores repassa dos pela União, constantes das contas indiv id uais d o
Programa PIS /PA SEP.  Tais valores de ver iam ser atua l izados monetaria-
mente e ,  sobre eles ,  dever ia inc idir j uros de 3% calculados,  anualm ente,  
sobre o sa ldo corr igido dos depósitos.

Seg undo o s í t io e letrônico da Secretar ia do Tesouro Nacional  (STN) , a 
part i r de dezemb ro de 1994, o índice de correção monetária apl icável
ser ia a Taxa de Juros de L ongo Pra zo (TJLP) . Porém, a o a pl icar tal índ ice
ajustado com f ator de redução, conforme estabelece o Conselho Mone-
tár io Nacional ,  foi  gerado um índice que refl et iu um a correção nula 
por uma déca da (desde 2009/2 010 ) .  Não houve ,  porta nto,  a atual iza ção 
monetá ria dos saldos, nem a inte gral ização dos índices da inflação apu-
rada nesse período.
D este modo,  a ASMPF ingressou com ação colet iva nº  
073 9427-27.20 19. 8.07.00 01,  v i sando garant ir o recálculo dos sald os,  
desde 1994 até a data corre nte ,  apl icando - se a TJL P sem a regra d e ajus-

A ASMPF propôs ação sob o número 1028081-92.2019.4.01.3400, com objetivo de 
garantir o reconhecimento da natureza de vencimento da Grati cação de Atividade do 
Ministério Público da União (GAMPU), instituída pela Lei 11.415, de 15 de dezembro de 
2006, computando na base de cálculo de todas as vantagens, adicionais e grati cações 
calculadas sobre o vencimento.

O reconhecimento da GAMPU como vencimento gerará, além de um aumento na remu-
neração mensal, também um passivo referente aos últimos cinco anos anteriores à 
propositura da ação. 

A ASMPF requereu que sejam pagas as diferenças devidas desde os cinco anos que 
antecedem ao ajuizamento da demanda até a data do efetivo cumprimento da senten-
ça, consistente na implantação, na folha de pagamento dos associados, da nova siste-
mática decorrente da atribuição da natureza de vencimento à GAMPU. Tudo acrescido 
de juros e de correção monetária e de verba honorária decorrente da sucumbência.

Destaca-se que, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.585.353, 
ministro Napoleão Nunes Maia Filho, declarou ter natureza de vencimento a Grati ca-
ção de Atividade Tributária (GAT) paga aos integrantes das carreiras de Auditoria da 
Receita Federal, da Previdência Social e de Fiscalização do Trabalho, por força da Lei 
10.910/2004.

A ação dos servidores da Auditoria da Receita Federal, já teve seu trânsito em julgado de 
forma favorável ao reconhecimento da GAT como vencimento e início da execução do 
passivo na 10ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo.

O art. 5º, § 2º da Lei Complementar nº 8/1970 previu que o Banco do Brasil seria a instituição inanceira responsável por administrar os valores repassados pela União, constantes das contas individuais do Programa PIS/PASEP. Tais valores deveriam ser atualizados monetariamente e, sobre eles, deveria incidir juros de 3% calculados, anu-almente, sobre o saldo corrigido dos depósitos.Segundo o sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a partir de dezembro de 1994, o índice de correção monetária aplicável seria a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Porém, ao aplicar tal índice ajustado com fator de redução, conforme estabelece o Conselho Monetário Nacional, foi gerado um índice que re letiu uma correção nula por uma década (desde 2009/2010). Não houve, portanto, a atuali-zação monetária dos saldos, nem a integralização dos índices da in lação apurada nesse período.Deste modo, a ASMPF ingressou com ação coletiva nº 0739427-27.2019.8.07.0001, visando garantir o recálculo dos saldos, desde 1994 até a data corrente, aplicando-se a TJLP sem a regra de ajuste de seus índices como fator de correção monetária. Alter-nativamente, requereu a adoção do IPCA-E como índice para recompor o poder de 



te de se us índices como fator de correçã o monetár ia .  Alternativa mente,  
req uereu a adoçã o do IPCA-E como índice para recompor o pod er d e 
compra d os valores.
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EXECUÇÕES

A ASMPF vem real izando execuções pa ra seus associados, nos processos
nºs 3 2789-86.20 11.4 .01.3400 (RRA) e 0 021444 -89 .20 12.4 .01.3400 (Auxí -
l io -creche) .

Ocorre que qua ndo um sindicato ganha uma ação,  e le ganha para tod a a 
ca tegor ia e não,  a penas,  pa ra seus fil iados.  Ass im,  a A SMPF tem ga ranti-
do o dire ito de seus associados,  nas ações exitosa s dos s indicatos que 
representam a categor ia ,  pa trocinando as execuções,  os cálculos e as 
custas.  

Se você recebeu RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente ou 
tem dire ito a devolução do desconto indevido de Imposto de Rend a no 
Aux í l io - creche,  entre em contato conosco e sol ic i te sua execu ção.

A AS MPF a juíza ação colet iva nº  10430 38-98 .2 019.4 .01.340 0 
em defesa dos aposentados

A ação colet iva v isa su spende r os efe itos do Acórdão do TCU nº  
1599 /20 19 profer ido na sessão ordinária de 10/ 07/19 ,  que fi rmou enten-
dimento de é veda do o pagamento de vant agens or iund as do art .  193 d a 
L ei  8.112/19 90 ,  inc lus ive o pag ame nto pa rcia l  da re muneração do cargo 
em comissão ( “opção”) ,  aos ser vidores que implementa ram os requis itos
de aposentador ia após 16/12/199 8,  data de publ icação da Emenda 
Constituc ional  20,  q ue l imitou o valor dos proventos à remuneração do 
cargo efe tivo no q ual  se deu a aposentadoria.

Em suma ,  o TCU decidiu por não apl icar a le i ,  à época que o ser vidor 
preencheu os requis itos para se aposentar.  Entende q ue a vantagem da 
opção não pode ser defer ida após o advento da E menda Const ituciona l  
nº  20 ,  em 16/1 2/1998,  que inst i tuiu o regime cont r ibut ivo de previdên-
cia socia l .

A ASMPF defende que ta l  decisã o vio la o dire ito dos ser vidores,  que 
deve m se r poupados de q ualquer medida que sub traia proventos de suas 
aposent ad or ias,  bem como de qualquer reposição de valores ao erár io.

O jur ídico d a ASMPF argu menta que além de a frontar o pr incípio consti-
tucional  do d ireito adquir ido,  a adoção desse novo entendimento,  
ta mbém, m uda uma orienta ção sedimentada há 14 anos pelo próprio 
TCU,  af rontando assim os princ ípios da segura nça jur ídica e isonomia,  
sem que tenha ocorr ido qualquer al teração na legis laçã o pa ra j ust ificar 
a lteração d e entendimento e t rat amento dist into a ser vidores públ icos 
na mesma s ituação funcional .  

compra dos valores.

A ASMPF vem realizando execuções para seus associados, nos processos nºs 32789-
-86.2011.4.01.3400 (RRA) e 0021444-89.2012.4.01.3400 (Auxílio-creche).

Ocorre que quando um sindicato ganha uma ação, ele ganha para toda a categoria e 
não, apenas, para seus liados. Assim, a ASMPF tem garantido o direito de seus asso-
ciados, nas ações exitosas dos sindicatos que representam a categoria, patrocinando 
as execuções, os cálculos e as custas. 

Se você recebeu RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente ou tem direito a 
devolução do desconto indevido de Imposto de Renda no Auxílio-creche, entre em 
contato conosco e solicite sua execução.

A ação coletiva visa suspender os efeitos do Acórdão do TCU nº 1599/2019 proferido 
na sessão ordinária de 10/07/19, que rmou entendimento de é vedado o pagamen-
to de vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 
parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que imple-
mentaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da 
Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do 
cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.

Em suma, o TCU decidiu por não aplicar a lei, à época que o servidor preencheu os 
requisitos para se aposentar. Entende que a vantagem da opção não pode ser deferi-
da após o advento da Emenda Constitucional nº 20, em 16/12/1998, que instituiu o 
regime contributivo de previdência social.

A ASMPF defende que tal decisão viola o direito dos servidores, que devem ser pou-
pados de qualquer medida que subtraia proventos de suas aposentadorias, bem 
como de qualquer reposição de valores ao erário.

O jurídico da ASMPF argumenta que além de afrontar o princípio constitucional do 
direito adquirido, a adoção desse novo entendimento, também, muda uma orienta-
ção sedimentada há 14 anos pelo próprio TCU, afrontando assim os princípios da 
segurança jurídica e isonomia, sem que tenha ocorrido qualquer alteração na legisla-
ção para justi car alteração de entendimento e tratamento distinto a servidores 
públicos na mesma situação funcional. 
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Ação dos 21,3% e VPNI

O reaj usta mento l inear de 21, 3%,  foi  apl icado,  e m 2 016,  aos ser vid ores 

civ is da união, div id ido em 4 parcelas (5 ,5% em 20 16, 5 ,0% em 2017,

4 ,8 % em 2018 e 4 ,5 % em 2019 ).  O re aju ste ocorreu por meio de diversa s 

le is ordinárias,  na mesma data base e com autorização orçamentár ia 

prevista na LDO,  caracter izando revisão gera l  de remune ração previst a 

no art .  37,  X ,  da Constituição Fe deral ,  revelando que todos os ser vido-

res da União fazem jus ao mesmo percentual .

Em que pese,  a edição da Lei  nº  13 .3 16 /20 16 verificou- se que os ser vi-

dore s do Ministér io Públ ico da União não foram contemplados com o 

me smo índice de revisão geral  de re muneração,  pois o reajust amento do 

vencimento bás ico ficou l imita do ao percentua l  de 1 2%, d ivid ido em 8 

parcela s,  além de não contemplar as Vantagens Pessoais Nominalmente 

Identifi cadas –  VPNI. Deste modo, a AS MPF busca e sta diferença de

9,3%, dev ida aos ser vidores do MPU.

Ação de incorporação da GAS  na apose ntadoria e 

cumula do com AQ

A perce pção da GAS  está condic ionada ao exercíc io de funções de segu-

rança a ser vidor que esteja em efet ivo exerc íc io e m órg ão ou unidade de

segura nça inst i tucional ,  sendo certo q ue todo ser vid or nessa s i tuaçã o 

deve receber a grat ificaçã o,  sob pena de enr iquecimento i l íc i to d a Ad-

ministraçã o.

Obser ve q ue por inex istê ncia de vedação lega l ,  a  GAS também poder ia 

ser cumula da com o adicional  de qual ificação,  tod avia ,  nã o é o que 

ocorre .

Destaca- se , também, que a a dministração admit ia qu e a Contr ibuição

Previdenciá r ia era opciona l  ao ser v idor qu e quisesse ader ir a sua 

inclusão em aposentadoria.  Todavia ,  na cont ramão do se u próprio 

entendimento,  a administra ção não incorpora a GAS  na aposentad oria ,  

daque les que optara m pelo desconto da contr ibuição prev idenciár ia 

sobre a GA S,  em seus cont rache que s.

Pelos motivos ac ima expostos,  a ASMPF patrocina ações indiv iduais aos 

associa dos que se sent i re m prejudicados.

080810

O reajustamento linear de 21,3%, foi aplicado, em 2016, aos servidores civis da união, 

dividido em 4 parcelas (5,5% em 2016, 5,0% em 2017, 4,8% em 2018 e 4,5% em 2019). 

O reajuste ocorreu por meio de diversas leis ordinárias, na mesma data base e com 

autorização orçamentária prevista na LDO, caracterizando revisão geral de remunera-

ção prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, revelando que todos os servidores 

da União fazem jus ao mesmo percentual.

Em que pese, a edição da Lei nº 13.316/2016 veri cou-se que os servidores do Ministé-

rio Público da União não foram contemplados com o mesmo índice de revisão geral 

de remuneração, pois o reajustamento do vencimento básico cou limitado ao 

percentual de 12%, dividido em 8 parcelas, além de não contemplar as Vantagens 

Pessoais Nominalmente Identi cadas – VPNI. Deste modo, a ASMPF busca esta dife-

rença de 9,3%, devida aos servidores do MPU.

A percepção da GAS está condicionada ao exercício de funções de segurança a servi-

dor que esteja em efetivo exercício em órgão ou unidade de segurança institucional, 

sendo certo que todo servidor nessa situação deve receber a grati cação, sob pena de 

enriquecimento ilícito da Administração. 

Observe que por inexistência de vedação legal, a GAS também poderia ser cumulada 

com o adicional de quali cação, todavia, não é o que ocorre.

Destaca-se, também, que a administração admitia que a Contribuição Previdenciária 

era opcional ao servidor que quisesse aderir a sua inclusão em aposentadoria. Todavia, 

na contramão do seu próprio entendimento, a administração não incorpora a GAS na 

aposentadoria, daqueles que optaram pelo desconto da contribuição previdenciária 

sobre a GAS, em seus contracheques.

Pelos motivos acima expostos, a ASMPF patrocina ações individuais aos associados 

que se sentirem prejudicados.
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Boas  Açõe s 

O Insti tuto Dom Orione, fu nda do em 1964,
des envolvendo ações de caridade acolhendo
jovens e adu ltos com deficiências múlt iplas 
(distúrbios mentais) ,  graves ou leves que e stejam 
em s itua ção de r isco,  ou aba ndono f amil iar ;  
atualm ente sã o 40 assis t idos pelo projeto —com 
idade entre 23 a 65 a nos—, que real izam diversas 
at ivid ades,  ar tesanais,  cul t ivo de hor tas e j ard i-
nagem.

A inst i tuição tamb ém oferece at iv idades contra-
turno (educacionais ,  lazer,  esport iva e de 
inclusão digit al )  a mais de 10 0 a lunos de baix a 
rend a d a rede púb l ica — de 06 a 1 4 anos — do 
Distr i to Federal  e entorno.

O Inst i tu to nece ss i ta de doaçõe s:
–  FRA LDAS GE RIÁTRICAS;
–  ALIMENTOS  (Não perecíveis) ;
–  CALÇADOS;
–  BRINQUEDOS;
–  MOBIL IÁRIO.

Part ic ipe conosco dess a corrente do bem!

Contato:  
IDO (61 )  355 4-2479
Má rcio Figuei roa -  voluntár io :  (61)  99 102 -7 162

Jovens e adultos assistidos pelo projeto.

Márcio Figueiroa, servidor do MPF e voluntário.

Este espaço é seu, servidor. Nele você 
poderá sugerir pautas, artigos, anúncios e 
demais assuntos pertinentes, que julgar 

agregador à revista. 
Participe! 

comunicacao@asmpf.org.br

O Instituto Dom Orione, fundado em 1964, desenvolvendo 
ações de caridade acolhendo jovens e adultos com de ciências 
múltiplas (distúrbios mentais), graves ou leves que estejam em 
situação de risco, ou abandono familiar; atualmente são 40 assis-
tidos pelo projeto (com idade entre 23 a 65 anos), que realizam 
diversas atividades, artesanais, cultivo de hortas e jardinagem.
A instituição também oferece atividades contraturno (educacio-
nais, lazer, esportiva e de inclusão digital) a mais de 100 alunos de 
baixa renda da rede pública — de 06 a 14 anos — do Distrito 
Federal e entorno.

O Instituto Dom Orione necessita das seguintes doações:

– FRALDAS GERIÁTRICAS;
– ALIMENTOS (Não perecíveis);
– CALÇADOS;
– BRINQUEDOS;
– MOBILIÁRIO.

Participe conosco dessa corrente do bem!

CONTATO:
IDO (61) 3554-2479
Márcio Figueiroa – Voluntário (61) 99102-7162



O Guia de Vantagens oferece ao servidor, 

através de descontos e vantagens, 

serviços e benefícios em diversos 

estabelecimentos comerciais.

Acesse:

www.guiadevantagensdoservidor.com.br

ou baixe o aplicativo disponível

nas plataformas 

Play Store e  iOS.

GUIA DE VANTAGENS DO

SERVIDOR

w w w . a s m p f . o r g . b r


