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SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS – SINDOJUS-MG 

 

Tema: Alíquotas de contribuição 

Até R$ 1.045,00             - 7,50% 

R$ 1.045 a R$ 2.000,00   - 9,00% 

R$ 2.001,00 a R$ 4.000,00  - 10,00% 

R$ 4.001,00 a R$ 6.000,00  - 11,00% 

R$ 6.001,00 a R$ 8.000,00  - 12,00% 

R$ 8.001,00 a R$ 12.000,00  - 13,00% 

R$ 12.001,00 a R$ 16.000,00  - 14,00% 

R$ 16.001,00 a R$ 18.000,00  - 16,00% 

R$ 18.001,00 a R$ 20.000,00  - 18,00% 

R$ 20.001,00 a R$ 22.000,00  - 19,00% 

Acima de R$ 22.001,00    - 22,00%" 

 

Comentários: 

Reputamos como mais justas as alíquotas apresentadas, posto que o déficit 

previdenciário não decorre somente do pagamento de benefícios, concomitantemente 

com as alíquotas ora em vigor, mas de outros fatores, como gestões que inviabilizaram 

o sistema previdenciário estadual. Ademais, notória a necessidade de que distribuir de 

maneira mais igualitária o percentual das alíquotas. 

 

Tema: Regras gerais para aposentadoria 

Idade mínima de 57 anos para mulheres e 62 para homens. Tempo de contribuição de 

25 anos; 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se 

der a aposentadoria.   

 

Comentários: 

Por vários anos, os servidores públicos estaduais contribuíram para o Regime Próprio 

de Previdência, com critérios peculiares. Não seria justo, que, após muitos anos 

submetidos a regras próprias, sejam equiparados ao Regime Geral de Previdência 

Social. Se assim ocorrer, entendemos agir a administração pública sem a devida 
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segurança jurídica, com mudanças de regras num momento em que vários servidores 

estarão próximos de alcançar o direito à aposentadoria. 

 

Tema: Regras especiais de aposentadoria – Segurança 

Entendemos 55 anos para homens e 52 anos para mulheres, como idades ideais, e 25 

anos de efetivo exercício, para os servidores das carreiras de segurança pública e o 

Oficial Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador. 

 

Comentários: 

Entendemos que os Oficiais Judiciários, na especialidade de Oficiais de Justiça 

Avaliadores, do quadro do Tribunal de Justiça/MG, também fazem jus às regras 

especiais de aposentadoria, posto que equiparam-se às forças de segurança do Estado; 

por exercerem função de alta periculosidade (inclusive recebendo o adicional respectivo 

em seus vencimentos), onde dão cumprimento às mais variadas ordens judiciais, 

inclusive atos de constrição, como busca e apreensão de bens e pessoas, prisões, 

penhoras, arrestos, conduções coercitivas, imissão, reintegração e manutenção de 

posses, e atos de comunicações em unidades prisionais, etc., tendo que adentrar em 

domicílios e estabelecimentos privados. 

Tais atividades, por suas naturezas, revestem-se de alto grau de desgaste tanto físico 

como emocional, nas suas execuções, pois a efetividade das decisões judiciais são 

materializadas por meio do Oficial de Justiça Avaliador, que quase sempre é recebido 

de forma hostil pelos jurisdicionados,  contra os quais as ordens são dirigidas, em locais 

que sequer as forças de segurança, em muitos casos, se arriscam a comparecer. 

Inúmeros são os casos de agressões sofridas por este servidor, que, além de trabalhar 

sozinho e desarmado, nem sempre pode contar com cobertura policial, principalmente 

nas áreas em que a marginalidade e os índices de violência, são mais elevados. 

Consequentemente, temos vários servidores afastados de suas atividades, em razão das 

doenças advindas delas. Outros acabam não tendo tal ""sorte"", pois perdem a vida em 

decorrência das citadas doenças ou das violências sofridas durante o seu mister. 

Por todo o exposto, como obrigar estes profissionais labutar por mais de 30 anos, ante 

as atividades penosas/perigosas que exercem? 

Por isso, reputamos nossos pleitos como justos. 
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Tema: Regras especiais de aposentadoria - Educação (professores) 

Entendemos justas as propostas para os servidores do magistério. 

 

Comentários: 

É outra classe profissional que, além de sofrer com as peculiaridades desgastantes da 

função, sofrem também com a violência que assola nosso país e seus entes federativos. 

 

Tema: Outras regras especiais de aposentadoria 

Quanto à incapacidade, reputamos que as regras atuais devem ser mantidas como 

estão, ou seja, disciplinadas pelo Regime Próprio de Previdência, sendo incongruente 

transferir para o Regime Geral a pessoa que ingressou e trabalha no serviço público. 

No caso de exposição a agentes prejudiciais à saúde, sugerimos a idade mínima de 55 

anos para ambos os sexos, 25 anos de efetiva exposição/contribuição, 10 anos de 

efetivos exercício no serviço público e 5 anos no cargo de aposentadoria. 

 

Comentários: 

Essa parte trata de doenças supervenientes durante o exercício do serviço público, de 

caráter imprevisível e também daquelas decorrentes das atividades exercidas, 

denominadas insalubres. 

Recomenda-se cautela no trato com essa modalidade de aposentadoria, pois exigir 

elevação de tempo de contribuição ou alterar o regime de previdência aos servidores 

nessas condições, podem trazer consequências irreversíveis para estes e seus 

familiares. 

 

Tema: Regras de transição 

Poderia ser conferido ao servidor a alternativa que lhe fosse mais favorável, porque, 

pelos parâmetros taxativos sugeridos, serão mais prejudiciais do que benéficos. 

Outra questão relevante, seria a utilização desse sistema de pontos apresentado após o 

ano de 2025, assegurando-se a regra atual até 31/12/2024. 

 

Tema: Contribuição de inativos 

Manter a isenção até o teto do RGPS, independentemente de déficit atuarial. 

 

Comentário: 
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Essa modalidade de aposentados e pensionistas, na sua maioria, é composta de 

pessoas já idosas e/ou com enfermidades que ensejaram a aposentadoria. Portanto, 

grande parte do seu orçamento é empenhado em tratamentos médicos e medicamentos, 

que, convenhamos, têm o custo muito elevado. 

O aumento da alíquota para essas pessoas importaria em comprometer até a própria 

subsistência, ferindo frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Tema: Pensão por morte 

Poderia ser 12 (doze) contribuições e pelo menos 01 ano de casamento ou união estável. 

Sobre a temporalidade, poder-se-ia manter inalterada a proposta até o item 4, podendo 

a pensão ser vitalícia a partir de quarenta e um anos de idade. 

A pensão por morte deve ser até o máximo de 100%, obedecidos critérios de escalas de 

valores das respectivas pensões, em vez de percentuais de acordo com o número de 

dependentes. 

Exemplo: Se um servidor recebia na data do óbito um salário mínimo vigente, a pensão 

será estabelecida em meio-salário mínimo, a depender do número de dependentes. 

Portanto, poderia ser elaborada uma escala de valores, com os respectivos percentuais, 

como proposto para as alíquotas de contribuição. 

 

Comentários: 

Ainda sobre a temporalidade, a sugestão foi apresentada em razão de uma realidade 

ainda presente no país, onde a pessoa que passa dos 40 anos, dificilmente consegue 

ser inserida no mercado de trabalho. 

 

Tema: Aposentadoria complementar 

Não deveria haver aposentadoria complementar. Já contribuímos para a previdência, 

com um percentual considerável e sujeito a majoração, conforme a proposta do 

executivo. 

Como já dito, não é justo atribuir aos servidores o rombo previdenciário, pois sempre 

houve arrecadação para evitá-lo. Não podemos servir de bodes expiatórios! 

 

Tema: Gestão da previdência pública 

Pela manutenção do IPSEMG. É só estruturá-lo. A situação em que se encontra é fruto 

de gestões ineficientes e ineficazes, tanto institucional quanto governamental, pois foram 
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retirados recursos do mesmo e realocados para finalidades diversas, sob o argumento 

de diminuir o rombo das contas públicas do estado. Além disso, as renúncias fiscais 

realizadas pelos Governos do Estado nos últimos anos acarretaram uma manifesta piora 

desses recursos públicos que já tinham a finalidade de oferecer serviços de saúde aos 

servidores, além da instituição dos fundos previdenciários para gerir os benefícios aos 

servidores. 

 

Informações complementares 

 

Proposta 1: Pelo adiamento das votações da denominada ""Reforma da Previdência de 

Minas Gerais"", tendo em vista o ""estado de calamidade pública"", decretada pelo 

próprio governo estadual, até 31/12/2020.  

Como é cediço, o estado de ""calamidade pública"" foi decretado em razão da pandemia 

do novo Coronavírus, ora em escala mundial, e que igualmente assola nosso estado. 

Dentre as medidas preventivas de se evitar o contágio, está o distanciamento social, 

sendo vedado agrupamento de pessoas em ambientes, mormente fechados.  

Ocorre, que para haver o amplo debate, sobretudo para EMENDAS 

CONSTITUCIONAIS, no chamado estado democrático de direito, é necessário franquear 

o acesso do povo e suas instituições às casas legislativas; fato este que, como dito, não 

está sendo possível, por disposição legal. 

Não somos contra os debates, contanto que desenvolvidos em condições que propiciem 

a devida e irrestrita participação popular! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


