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CONSULTA AOS FERROVIÁRIOS 

 

A FAEF está em vias de firmar contrato com escritório em Brasília para prosseguir com as tarefas que 

foram iniciadas há tempos, cujo o andamento depende da presença constante, até mesmo por longos 

períodos.  

 

Para que o contrato seja firmado, é necessário o compromisso dos ferroviários para contribuir, 

efetivamente, com os recursos financeiros necessários, já que a FAEF não tem disponibilidade de 

caixa. A proposta foi muito discutida e houve significativa redução do valor dos honorários e também 

uma forma facilitada do pagamento. Os valores da proposta, válidos por 15 dias, são R$35.000,00 de 

imediato e R$40.000,00 para cada êxito, nos tópicos: complementação de aposentadoria para quem 

tem direito e foi negada; complementação de aposentadoria para quem foi deferida parcialmente e a 

correção da tabela com base nos dispositivos da Constituição. Acrescido das despesas administrativas 

das viagens a Brasília da FAEF (6 idas com 2 pessoas) perfazendo R$42.000,00. 

 

A SEGUIR AS INFORMAÇÕES DOS ATOS DA FAEF ATÉ HOJE. 

 

A FAEF vem, há muito, agindo junto às autoridades, desde o início de 2010, quando o DEPEX, então 

DERAP, hoje DECIPEX, entendeu de indeferir, contra a previsão das leis 8.186/91 e 10.478/2002, as 

complementações das aposentadorias dos ferroviários que foram transferidos para as concessionárias 

de carga e para as empresas estaduais que assumiram o transporte ferroviário urbano e suburbano 

resultante da cisão e estadualização de superintendências da CBTU. 

 

Além disso, outras questões sobre a complementação surgiram, como por exemplo, o pagamento 

apenas de parte da remuneração, para quem se aposentou a partir do 2º semestre de 2009. 

 

Outra questão de interesse de todos os ferroviários, oriundos da RFFSA e da CBTU, aposentados ou 

não, é a defasagem da tabela salarial da RFFSA, referência para a complementação de aposentadoria 

dos ferroviários, segundo o art. 118, da lei 10.233/2001, alterada pelo art. 26 da lei 11.483/2207, cujo 

artigo 27 também elege a referida tabela salarial como referência para essa finalidade. 

 

Em 2014, foi instituído Grupo de Trabalho, composto por membros da FNTF, VALEC e Inventariança 

da RFFSA, para propor solução para a defasagem salarial e constatou-se, ali, que os 10 primeiros 

níveis estavam abaixo do salário mínimo e consequentemente com reflexo nos interstícios dos níveis 

acima, fato que fere o art.7º da Constituição, notadamente no inciso IV - salário mínimo, fixado em lei, 

nacionalmente unificado, inciso V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho; e fica mais evidente a defasagem dos valores dos níveis iniciais, quando se lê o inciso VII - 

garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. 

 

A FAEF já vem atuando junto às autoridades governamentais, para solucionar esses problemas.  

 

Paralelamente, provocou a instauração de Inquérito Civil, no Ministério Público do Trabalho que já 

tramita desde 2016, mas que foi estendido seu prazo por mais um ano, por causa da pandemia. Ali, 

perícia do MPT constatou a defasagem de toda a tabela. Os argumentos acolhidos até agora pelo MPT 

levaram em conta esses dispositivos constitucionais, bem como a Lei 4.950-A/66. Esta lei, embora 

trate do piso salarial dos engenheiros, veio a calhar como argumento, uma vez que, a VALEC, no 

referido Inquérito Civil, demonstrou que cumpria o piso profissional e juntou sua tabela em que 

considera todo o grupo universitário como Analista, independentemente de ser Engenheiro, 
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Economista, Advogado, Médico, etc. Ou seja, o nível 306 é o piso dos Engenheiros que se estende até 

o 326, onde, além dos Engenheiros, permeia todo o pessoal universitário. Esse fato foi considerado no 

Inquérito Civil. 

 

Apesar da boa vontade dos servidores que a FAEF tem contatado, pela distância de Brasília e a falta de 

recursos para diuturnamente estar presente lá, temos procurado escritório em Brasília  para nos 

representar nessas questões, prosseguindo com maior presença, inclusive com mais desenvoltura, nas 

tarefas já iniciadas, em processos administrativos já protocolados, à busca do cumprimento legal e 

constitucional da tabela salarial e mais premente, a solução da complementação de aposentadoria que 

muitos ferroviários têm sido desfavorecidos, parcial ou totalmente, pelo entendimento do DECIPEX e 

decisões oscilantes do judiciário. 

 

No campo político-administrativo será a maior parte da atuação, dividida em três tópicos: 

 1 – Fixar perante o Poder Público que a complementação é devida a todos que ingressaram na RFFSA 

e na CBTU, até 21 de maio de 1991, estejam aposentados pelo INSS e tenham se aposentado como 

ferroviários;  

2 – Consolidar, perante o Poder Público, o entendimento de que a complementação de aposentadoria a 

que os ferroviários fazem jus deve considerar as remunerações incorporadas pelo exercício de funções 

gratificadas e cargos de confiança;  

3 – Reparação da defasagem da tabela salarial da RFFSA. Para isso, a atividade será extrajudicial, tais 

como petições em processo administrativo, pareceres, recursos administrativos, reuniões e audiências 

estratégicas que ocorrerão perante a Casa Civil, Congresso Nacional, Ministério da Economia, 

Ministério da Infraestrutura e Advocacia Geral da União.  

 

No momento, é urgente o ingresso da FAEF, como Amicus Curiae, para sustentar ser a Lei 4.950-A 

aplicável aos empregados das estatais. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

n° 171/MA, Relatora Min Rosa Weber, que a Governadora do Maranhão ajuizou perante o STF. Se a 

arguição for procedente a referida lei será declarada nula e o direito se extinguirá, caindo um dos 

argumentos para correção da tabela, restando, no entanto, a busca pelas perdas salariais apuradas pelo 

Grupo de Trabalho. É um procedimento judicial que permite, quem não é parte da ação, se deferido 

pelo julgador sustentar tese que lhe interessa, em fase anterior ao julgamento. Como não é parte 

litigiosa, funciona como Amigo da Corte “Amicus Curiae”. Não paga custas e nem é condenado a 

nada.  Este é o único procedimento judicial constante desta consulta. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES. 

 

Em 2002 éramos cerca de 99.000 aposentados e pensionistas, orçamento garantido. Em maio de 2020, 

restamos 50.862, destes 92,31% composto de PA, PO, e PS; PU, 2,27% e cargo e função de confiança, 

5,42%. Para a arrancada na contratação do escritório temos que obter contribuições dos ferroviários.  

 

Urge, portanto, que da parte dos ferroviários – diga-se de interesse de todos, estejam aposentados, ou 

não – haja um compromisso de fornecer contribuições à FAEF para a obtenção de recursos financeiros 

para esse empreendimento. É o momento de os ferroviários demonstrarem união, como já 

demonstraram em outras situações. A correção da tabela beneficiará a todos indistintamente. 

.  

1 - Os interessados devem manifestar seu compromisso para fornecer a contribuição financeira, 

conforme cronograma anexo. 
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2 – quanto maior o número de interessados, menor será a contribuição individual. 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA 

 

SINAL: 1 – AMICUS CURIAE no STF = R$5.000,00 

              2 – TRABALHO DEFESA TABELA x COMPLEMENTAÇÃO (2 ETAPAS) = R$20.000,00  

 

ÊXITO: 1 – AMICUS CURIAE = R$10.000,00 (*) 

                    2 – TRABALHO TABELA = R$40.000,00 

                    3 - COMPLEMENTAÇÃO QUEM NÃO RECEBE = R$40.000,00 

                    4 - COMPLEMENTAÇÃO RECEBENDO PARCIAL = R$40.000,00 

 

VIAGENS À BRASILIA PREVISÃO DE 6 IDAS COM 2 PESSOAS = R$42.000,00 

 

 

(*) POR EXPERIÊNCIA DA FAEF O SUCESSO
1
 DO AMICUS CURIAE PODERÁ SAIR EM 

MENOS DE UM MÊS. RAZÃO DE BUSCARMOS JÁ A PREVISÃO PARA OS 2 SINAIS E O 

SUCESSO DO AMICUS CURIAE JUNTOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$35.000,00. 

 

(**) EM RAZÃO DAS BAIXAS NO CADASTRO DO INSS, EM TORNO DE 300/MÊS, SEM 

SUCESSOR PREVIDENCIÁRIO. CONSIDERAMOS NAS PARCELAS UM PERCENTUAL DE 

13%/ AO ANO, PARA COBRIR FALTA. 

 

(***) NOSSA PREVISÃO É PARA ARRECADAR EM 13 MESES A QUANTIA DE R$180.000,00 

QUE É O VALOR PEDIDO PELO SUCESSO DAS 3 BANDEIRAS A SEREM BUSCADAS; 

COMPLEMENTAÇÃO DE QUEM NÃO RECEBE; COMPLEMENTAÇÃO DE QUEM RECEBE 

PARCIAL E A INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA (R$120.000,00 + 13%) + R$42.000,00 

(NECESSIDADE DE 6 IDAS A BRASÍLIA). 

 

**** EM RAZÃO DE POSSÍVEIS BAIXAS NO CADASTRO DO INSS SEM SUCESSOR 

PREVIDENCIÁRIO, A RESPONSABILIDADE CESSA NO MÊS DA BAIXA DO REFERIDO 

CADASTRO. 

 

(*****) SERÁ ESCOLHIDO UM INTEGRANTE DO GRUPO ORIUNDO DA RFFSA, OUTRO DA 

CBTU E UM DA CENTRAL. O GRUPO TERÁ A FINALIDADE DE CONTROLAR A 

ARRECADAÇÃO E AUXILIAR A DIRETORIA.  

 

(******) NO FIM DOS 18 MESES (CONTRATO) O SALDO EXISTENTE NA ASSEMBLÉIA 

DOS PARTICIPANTES SERÁ DEFINIDO O DESTINO DE EVENTUAL SOBRA DO VALOR 

ARRECADADO. INCLUSIVE O SALDO EXISTENTE DE NÃO VIAGENS À BRASÍLIA. 

 

UMA SIMULAÇÃO DO QUANTITATIVO QUE SÓ SERÁ CONHECIDO NA DATA FINAL 

 

NÚMERO DE INTERESSADOS            SINAL                               13 x PARCELAS MENSAIS 

                                                 
1
 O sucesso significa a aceitação da FAEF, como Amicus Curiae, o que possibilita apresentar memoriais e também 

sustentação oral nas audiências, para argumentar em decisão favorável aos nossos interesses. 
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50                                                              R$700,00                                         R$277,00 

 

80                                                              R$438,00                                         R$174,00 

 

100                                                            R$350,00                                         R$139,00 

 

150                                                            R$235,00                                         R$93,00 

 

200                                                            R$175,00                                         R$70,00 

 

250                                                            R$140,00                                         R$56,00 

 

300                                                            R$117,00                                         R$47,00 

 

350                                                            R$100,00                                         R$40,00 

 

400                                                            R$87,50                                           R$35,00 

 

450                                                            R$78,00                                           R$31,00 

 

500                                                            R$70,00                                           R$28,00 

 

 

A resposta à FAEF deverá ser ATÉ O DIA 07/08/2020, onde fecharemos o quantitativo e faremos 

uma reunião final.  A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTES FIXADO, DEVEU-SE À 

SOLICITAÇÃO DE MUITOS COLEGAS E ASSOCIAÇÕES 

 

Abraços, estamos confiantes no sucesso dessa empreitada, dependerá da união de cada um de 

nós. 

 

Rio de Janeiro, 30/07/2020 

 

 

 

Clarice Maria de Aquino Soraggi 

Presidente 

    

e-mail  clariceaquinos@gmail.com 

 

 

Anexo formulário a ser devolvido preenchido e assinado, preferencialmente em PDF 

 

 

 

 

 

 

 


