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Reivindicações do Sindsprev

Governo deve ajudar servidores
do INSS atingidos pelas enchentes

No dia 12 de julho, o
Sindsprev reuniu-se
com o superintenden-

te regional do INSS, André Fi-
délis, e a diretora de Recursos
Humanos, Márcia Sena. Partici-
param os diretores do Sindica-
to: Irineu Messias, Luiz Eustá-
quio, Marcondes Carneiro, Wel-
lington de Farias e Iacelys de
Carvalho.

Na ocasião, os dirigentes do
Sindsprev relataram a difícil
situação dos servidores das
Agências da Previdência Social
(APSs) de Palmares, Barreiros
e de outros municípios atingi-
dos pelas enchentes. Muitos
perderam total ou parcialmen-
te seus bens imóveis e móveis.

Na manhã daquele dia, duas
equipes de dirigentes do Sinds-
prev visitaram as APS’s  e ou-
tras áreas dos dois municípios,
quando verificaram “in loco” os
estragos causados pelas fortes
chuvas e o drama das vítimas
da calamidade.

Reuniram-se também com o
gerente executivo de Gara-
nhuns, Francisco Alencar, discu-
tindo o reordenamento da roti-
na do trabalho e outras providên-
cias que devem ser tomadas.

Além de prestar solidarieda-
de, foram avaliados os danos
sofridos pelos servidores do

INSS e apresentadas sugestões
de ações que possam amenizar
a situação adversa enfrentada
pela categoria.

Diante disso, os dirigentes
do Sindicato solicitaram do su-
perintendente regional a adoção
de medidas administrativas
que amenizem a situação dos
servidores atingidos nos dois
municípios.

Por sua vez, o superinten-
dente informou que já havia
visitado APS’s de alguns mu-
nicípios, inclusive Palmares e
Barreiros. Além disso, afir-
mou que já encaminhou soli-
citação de adiantamento de
um mês de salário para os
servidores atingidos, a ser
pago em suaves prestações
sem juros.

Neste mês de julho, dirigen-
tes do Sindsprev reuniram-se,
respectivamente, com os servi-
dores do Hospital Getúlio Var-
gas (HGV), dia 15/07; Hospital
Geral de Areias (HGA), dia 13/
07; e  Hospital Barão de Lucena
(HBL), dia 06/07.

Nas reuniões, foram discuti-
das várias questões de interes-
se da categoria, entre elas a ins-
crição do precatório do PCCS
(Processo 1562/89); negociações
salariais; avaliação de desempe-
nho; questões jurídicas e con-
dições de trabalho.

Foi esclarecido o posiciona-
mento contrário da CNTSS e
dos sindicatos em relação à pro-
posta do governo em conceder

Uma grande conquista
concretizada neste mês de
julho foi a inscrição do pre-
catório do PCCS (Processo
1562/89), 5ª Vara do Traba-
lho, no orçamento da
União, com previsão de pa-
gamento para 2011.

Em relação à Requisição
de Pequenos Valores (RPV),
a verba está sendo solicita-
da com previsão de paga-
mento para este ano de 2010.
A conclusão do processo be-
neficia 6.399 servidores.

Inscrito precatório dos
ex-celetistas do antigo Inamps

(Processo 1562/89)

Servidores
estatutários do

ex-Inamps

Quanto aos servidores
estatutários do ex-
Inamps, constantes do
Processo 910001398-6, 3ª
Vara Federal, a maioria
dos precatórios foram ex-
pedidos com previsão de
pagamento para 2011.
Outra vitória do Sinds-
prev-PE e da nossa cate-
goria.

Sindsprev realiza reuniões no HGV, HGA e HBL

uma gratificação que não aten-
de às necessidades dos servido-
res do Ministério da Saúde.

O Sindicato reconhece que
houve um avanço apenas na
melhoria da pontuação da gra-
tificação de desempenho para o
Nível Superior. Porém, a
CNTSS afirmou que não vai as-

sinar nenhum termo de com-
promisso que discrimine os
demais servidores.

Além disso, ficou esclareci-
do que o reajuste previsto para
o mês de julho está garantido e
na reunião do HBL foi destaca-
da a necessidade de melhoria
do atendimento da Geap.

Agência da Previdência em Palmares ficou destruída com as chuvas

A reunião

do HGV teve

a participação

expressiva

dos servidores

daquela

unidade

de saúde

O Sindsprev sugeriu que
também fosse realizado um
convênio entre o Ministério da
Previdência e bancos oficiais,
visando a liberação de uma li-
nha de crédito para que a ca-
tegoria possa recuperar seus
imóveis e outros bens destru-
ídos. Vamos acompanhar aten-
tamente o andamento dessas
medidas.

Nos dias 4 e 5 de se-
tembro próximo, acon-
tece a II Feira de Arte-
sanato promovida
pelo Centro de Forma-
ção e Lazer do Sinds-
prev-PE. Novamente,
os artesãos filiados ao
Sindicato vão ter uma
excelente oportunida-
de de expor seus ta-
lentos.

As inscrições pode-
rão ser feitas no perío-
do de 2 a 31 de agosto,
na sede do Sindsprev
e no Centro de Lazer
(CFL). Mais informa-
ções pelos fones: (81)
3433.8311 e 2127.8333.

Paralelamente à
feira, serão realiza-
das atividades cultu-
rais e de promoção à
saúde. Desde já, to-
dos os fi l iados do
Sindsprev estão con-
vidados a prestigiar
esta importante ini-
ciativa de valoriza-
ção da habilidade ar-
tesanal dos colegas
da categoria.

II Feira de

Artesanato do

CFL-Sindsprev

EM SETEMBRO
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Congresso da CNTSS/CUT aprova plano
de luta para o ramo da seguridade social

O5º Congresso Na
cional da CNTSS/
CUT reuniu o nú-

mero expressivo de 356
delegados representando
21 Estados, em julho, na
cidade de Guarulhos/SP.
Foi aprovado um plano de
luta que tem como eixo
central a defesa da Seguri-
dade Social como direito
à cidadania, estabelecen-
do políticas de assistência
que deixem de ser compre-
endidas como assistencia-
lismo. O plano contém as
bandeiras fundamentais
de luta dos trabalhadores
do ramo da seguridade so-
cial e orientará os princi-
pais desafios que serão en-
frentados pela categoria.

Também foi eleita a
nova diretoria da Confe-
deração para o triênio
2010-2013, reelegendo
pela primeira vez em
seus quinze anos de fun-

O Congresso aprovou um plano de luta que tem como eixo central a seguri-

dade social como direito à cidadania
O Encontro das Mu-

lheres Trabalhadoras da
Seguridade Social, ocor-
rido na abertura do Con-
gresso da CNTSS/CUT
trouxe um avanço para a
mulher trabalhadora: a
criação do Coletivo Na-
cional de Mulheres da
CNTSS/CUT.

“O encontro definiu
duas questões importan-
tes: a construção de uma
plataforma de lutas das

Eleito Coletivo Nacional das
Trabalhadoras da Seguridade Social

dação, uma presidente
mulher: Maria Apareci-
da Faria. Os dirigentes
do Sindsprev-PE, Irineu
Messias e Francisca Al-
ves vão continuar na de-
fesa dos interesses da ca-
tegoria, integrando a di-
retoria da Confederação:
Irineu Messias estará na
Executiva da Direção,
como secretário de Fi-
nanças, e Francisca Al-
ves como membro da Di-
reção Plena.

De acordo com Maria
Aparecida, o congresso
veio consolidar o ramo da
seguridade social. “Pela
primeira vez contempla-
mos todos os trabalhado-
res, consolidando os seg-
mentos de saúde; previ-
dência; assistência; traba-
lho; estaduais; federais,
agentes comunitários de
saúde, endemias e indíge-
nas; privados; convenia-

dos e filantrópicos”.  Hoje
na CUT existe ramo de ati-
vidade que expressa os
setores que compõem a
seguridade social, com re-
presentações de 21 esta-
dos e de todos os setores
nesta gestão.

Umas das principais
resoluções definidas em
relação aos temas debati-
dos é a defesa da jornada
de seis horas para os ser-

vidores que trabalham nas
Agências da Previdência
Social (APS’s), mas em vir-
tude da posição inflexível
do INSS, a Confederação
passou a defender uma jor-
nada alternativa de sete
horas corridas. Também
foi definida a criação da
Coordenação dos Sindica-
tos Federais filiados à
CNTSS/CUT. A Coordena-
ção terá o objetivo de or-

ganizar as reuniões setori-
ais e as estratégias e mo-
bilizações desses servido-
res. O prazo é de 120 dias
para escolha dos cinco
membros que vão compor

a Coordenação dos Fede-
rais. Os representantes
serão escolhidos entres os
sindicatos filiados à Con-
federação.

mulheres da seguridade
social do país, dialogan-
do sobre suas questões
locais, e a eleição do Co-
letivo Nacional das Tra-
balhadoras da Segurida-
de Social. O Coletivo
terá como desafio junto
com a Secretaria de Mu-
lheres implantar as ações
a partir das plataformas
regionais”, disse a Secre-
tária de Mulheres, Célia
Regina Costa.

Eleitos os novos conselheiros
do Conselho Fiscal da Geap

No período de 1 a 4
de junho, ocorreram as
eleições para escolha
dos conselheiros, titu-
lar e suplente, represen-
tantes dos assistidos do
Ministério da Saúde,
para integrarem o Con-
selho Fiscal (Confins)
da Geap. A eleição foi
declarada nula porque o
total de votos apurados
foi inferior ao quorum
mínimo exigido. A Co-
missão Eleitoral Nacio-
nal estabeleceu uma
nova data para a eleição,
realizada de 9 a 16 de
junho. No dia 23 de ju-
nho, no endereço http:/
/voteconfis.geap.com.br
foi divulgado o resulta-
do.

A eleição dos Conse-
lheiros foi feita através
de voto direto e secre-
to, por votação eletrôni-
ca via internet.  Duran-
te o processo de vota-
ção, foi solicitado o nú-
mero da inscrição no
plano Geap e da senha
– encaminhada à resi-
dência do eleitor na se-
gunda quinzena de
maio.

Após informar o nú-
mero de inscrição e a
senha, o eleitor tinha
acesso à chapa candida-
ta, além da opção do

voto em branco ou nulo.
Em seguida, era só clicar
na opção Confirmar. Pu-
deram votar o servidor
efetivo do Ministério da
Saúde, ativo ou aposenta-
do, inscrito como titular
em quaisquer dos planos
da Geap, conforme dispo-
sições Estatutárias e Re-
gulamentares.

O Confins é o órgão de
controle interno da Geap,
que tem como principal
competência analisar as
demonstrações contábeis
da Fundação. Os novos
representantes do órgão
terão um mandato de qua-
tro anos, que teve início
em 1º de julho e 30 de ju-
lho de 2014.

Em maio, a Comissão
Eleitoral Nacional homo-
logou a inscrição da cha-
pa única, CHAPA 1, com-
posta pelas servidoras:

Titular:
LEONILDE SILVA

Servidora pública fe-
deral, lo-
tada no
H o s p i t a l
Universi-
tário Ma-
terno- In-
fantil, re-
s i d e n t e
em São

Luís - MA. Graduada
em Terapia ocupacio-
nal, Especialização em
Gerontologia.

Tem experiência na
área financeira, tendo
participado da admi-
nistração e finanças do
Sindicato dos Trabalha-
dores em Saúde e Pre-
vidência do Estado do
Maranhão, no período
de 1988 a 2000 e 2007 a
2010. 

Suplente:
FRANCISCA ALVES
DE SOUZA

Servidora pública
f e d e r a l
aposenta-
da, resi-
dente em
Recife/PE.
Graduada
em Enfer-
m a g e m ,
Adminis-
tração e cursa o 9º se-
mestre do curso de Di-
reito.

Tem exper iênc ia
na área administra-
tiva e apoio jurídico.
É  d i r i g e n t e  d a
C N T S S / C U T  e  d o
S i n d s p r e v - P E ,  S e -
cretaria de Assuntos
Jurídicos.

Sindsprev repudia perseguições
na APS de Petrolina

O Sindsprev repudia,
de forma veemente, as ati-
tudes autoritárias do ge-
rente da Agência da Pre-
vidência Social (APS) de
Petrolina, Mauro Antoô-
nio. Ele abusa de sua “au-
toridade”, ao realizar per-
seguições políticas a ser-
vidores e representantes
do sindicato, atribuindo
avaliações de desempe-
nho baixas e arbitrárias,
pela segunda vez conse-
cutiva.

No caminho inverso do
incentivo à valorização
profissional, o gerente da
APS de Petrolina usa e
abusa dos “poderes” que o
cargo lhe confere para per-
seguir e prejudicar quem

tem posições críticas e
quem se posiciona contra-
riamente à forma como
está sendo realizada a ava-
liação de desempenho.  E
mais: busca prejudicar
também lideranças sindi-
cais do Sindsprev: uma
diretora e um delegado de
base.

Além disso, o gerente já
se recusou, por várias ve-
zes, a receber o secretário
geral do Sindicato, Irineu
Messias e o representante
dos servidores no Comitê
Regional e no Comitê Na-
cional da Avaliação de De-
sempenho, Maurício
Lima, também diretor do
Sindicato.

Esta postura intoleran-

te e autoritária contraria a
própria filosofia da avali-
ação de desempenho ins-
tituída pelo INSS e revela
a falta de capacidade ge-
rencial para exercer uma
função pública.

O Sindsprev-PE vai in-
gressar com ações na Jus-
tiça  para reverter as notas
baixas da avaliação de de-
sempenho do ciclo anteri-
or. O Sindicato espera que
a Comissão de Recursos
(CAR) da Gex Petrolina
possa reverter as notas bai-
xas do ciclo avaliativo atu-
al, que foram atribuídas,
mais uma vez, pelo perse-
guidor de representantes
sindicais e de servidores,
Mauro Antônio.
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Direito de greve e

negociação coletiva

“O direito de greve será
exercido nos termos e nos limi-
tes definidos em lei específica”,
prevê a Constituição de 1988.
Porém, como essa lei nunca foi
aprovada e sancionada, surgiu
uma polêmica entre a idéia de
que, por falta de regulamenta-
ção, este direito deve ser pleno
e a idéia de que, enquanto não
ocorrer essa regulamentação, tal
direito não pode ser exercido.

Diante disso, o Poder Judici-
ário oscilava entre essas duas
posições, favorecendo mais a
segunda. Infelizmente, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de-
finiu que, enquanto não for
aprovada uma lei específica que
regulamente o direito de greve
dos servidores públicos, esse di-
reito deve se pautar pela lei de
greve dos trabalhadores do se-
tor privado: Lei 7.783/89.

Dessa forma, uma greve no
setor público, para ser julgada
legal, deve assegurar o funcio-
namento mínimo dos serviços
essenciais, não podendo haver
paralisação total. Além disso,
deve-se comprovar o fracasso
das negociações coletivas.

A concessão ou não do abo-
no dos dias parados passa a de-
pender ainda mais das negocia-
ções entre as partes. Mesmo a
greve sendo legal, o empregador
pode realizar o desconto dos
dias parados.

Até o momento, as negocia-
ções coletivas no setor público
caracterizam-se pela informali-
dade, sem instâncias definidas
previamente, inclusive com al-
terações da pauta de negociações
no decorrer do processo.

Nessas condições e num con-
texto de gestão produtivista, a
realização de greve no setor pú-
blico exige uma maior coorde-
nação entre os sindicatos e as
entidades nacionais.

Estratégias de ação sindical

a) uma ação sindical forte no
setor público depende da garan-
tia do direito de greve, de nego-
ciação coletiva e de organização
sindical;

b) as entidades sindicais de-
vem buscar participar ativamen-
te em todos os espaços criados
e nas discussões sobre direito
de greve, de negociação coletiva

Resoluções do 8º Conesps

Negociação coletiva e direito de greve,
Geap e aposentadoria

No 8º Conesps - Congresso Estadual dos Trabalhadores da Saúde e

Previdência em Pernambuco, realizado em abril passado, foram definidas

resoluções em relação aos temas debatidos: Carreira no Serviço Público;

Avaliação de Desempenho na Administração Federal; Negociação

Coletiva e Direito de Greve; Geap – Enfrentamento e Busca de Soluções e

Aposentadoria do Servidor Público. Na edição passada do Jornal do

Sindsprev (Maio-Junho 2010), publicamos as duas primeiras temáticas e

nesta edição, destacamos as resoluções relativas aos temas restantes.

e de organização sindical;
c) a recente ratificação, no

Senado, da Convenção 151 da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que estabelece
o princípio da negociação cole-
tiva entre os trabalhadores do
setor público, se constitui em
um novo patamar para o movi-
mento sindical avançar na ins-
tituição do direito da negociação
coletiva no setor público;

d) o pleno exercício da greve
e da negociação coletiva requer
que as entidades sindicais de-
senvolvam uma grande capaci-
dade de analisar o funcionamen-
to do Estado, com destaque para
a elaboração e gestão do orça-
mento público. Sem isso, não há
como estabelecer com clareza e
precisão os argumentos em fa-
vor das reivindicações dos ser-
vidores;

e) o sindicalismo precisa
exigir transparência do poder
público com suas contas, permi-
tindo acesso aos dados financei-
ros, institucionalizando a parti-
cipação sindical nos fóruns que
tratam desse assunto;

f) desenvolvimento de estra-
tégias sindicais criativas e efi-
cazes, num contexto mais pro-
penso à negociação sindical tra-
zido com o governo atual, como
por exemplo: operação-padrão,
paralisações curtas e articula-
das, entre outras;

g) estratégias como a “opera-
ção-padrão” e as paralisações
curtas criam a possibilidade do
servidor e do movimento sindi-
cal dialogarem, com os usuári-
os do INSS e SUS sobre suas
reivindicações; por outro lado,
é mais difícil de suscitar puni-
ção por parte do governo;

h) criação do Coletivo Naci-
onal de Negociação Coletiva e de
um Grupo de Trabalho (GT) de
Negociação Coletiva no Sinds-
prev. Neste contexto organizati-
vo, contribuir e propor: consti-
tuição de assessorias para sub-
sidiar e apoiar os negociadores
nos processos de negociação;
mudanças no Projeto de Lei de
Negociação Coletiva; articula-
ções com parlamentares fede-
rais; organização de plenárias
regionais e seminários estadu-
ais para tratar de temáticas de
negociação coletiva; calendário
preparatório de greve nos locais
de trabalho; e formação de ne-
gociadores sindicais;

i) investir em formação, or-
ganização de base e comunica-
ção, desenvolvendo: projeto de

formação permanente para a di-
reção sindical, comitês e base;
campanhas de filiação para no-
vos concursados; eleições de co-
mitês sindicais de base nos no-
vos locais de trabalho; campa-
nhas de mídia para sensibilizar
os usuários sobre a importância
do serviço público e de valori-
zação dos servidores.

Geap: Enfrentamento e

busca de soluções

A questão da saúde dos ser-
vidores públicos federais e a
Geap não têm sido considerados
efetivamente parte da política de
recursos humanos do Governo
Federal.

Na gestão de RH por parte do
Governo Federal, uma ação inte-
grada entre as políticas de saúde
ocupacional e suplementar (com-
binando saúde preventiva e saú-
de curativa), de assistência social
e de previdência social poderia ter
importante impacto na qualidade
de vida e de trabalho dos servido-
res públicos.

Contribuiria para uma sensível
redução nos níveis de absenteís-
mo, nos índices de aposentadori-
as por invalidez, na postergação
de aposentadorias voluntárias,
com evidentes reflexos positivos
para a prestação de um serviço
público de melhor qualidade e até
mesmo para as contas públicas.

Nos últimos anos, o assunto
passou a integrar as discussões
em torno das políticas traçadas
pela Secretaria de Recursos Hu-
manos do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão.

No entanto, na ausência de
uma política melhor estrutura-
da de seguridade social para os
servidores públicos, a Geap pas-
sou a ocupar precariamente esse
espaço. Diversos órgãos da Ad-
ministração Pública Federal di-
reta e indireta passaram também
a celebrar Convênios de Adesão
com a Geap.

Os Decretos nº. 4.978/2004 e
nº. 5.010/2004 tentaram regula-
mentar a garantia do direito dos
servidores públicos federais à
prestação de saúde suplementar,
podendo esta ser oferecida me-
diante convênios com entidades
fechadas de autogestão e sem fins
lucrativos (assegurando-se a ges-
tão participativa), ou mediante
contratos com entidades presta-
doras de saúde suplementar, nes-
ta hipótese respeitando-se a “Lei

das Licitações”.
Porém, mesmo após a Lei nº.

11.302, de 10/05/2006, que con-
validou os convênios vigentes
até 2006, resta aos servidores
não amparados por tais convê-
nios ter acesso a tal benefício
(saúde suplementar) por meio
de convênios e contratos ou por
ressarcimento parcial do valor
dispendido pelo servidor.

Isso revela a fragilidade des-
te elemento enquanto política
de RH da parte do Governo Fe-
deral e a necessidade de uma re-
gulamentação sistemática e
abrangente.

Quanto à viabilização finan-
ceira da Geap, a seguradora re-
cebe recursos diretamente rela-
cionados à remuneração dos ser-
vidores. As restrições aos salá-
rios dos servidores afetam dire-
tamente a arrecadação da Funda-
ção, além dos custos dos servi-
ços que têm aumentos superio-
res à inflação.

Outro fator agravante é o fato
de que os déficits apurados em
vários anos não foram cobertos
pelas patroci-
nadoras, como
previam os
convênios de
adesão. Ao lon-
go dos anos, os
déficits apura-
dos foram ban-
cados com o
incremento das
contribuições
dos servidores ou redução dos
serviços e da qualidade, quan-
do deveriam ter sido bancados
pelas patrocinadoras.

Assim, existe uma dívida his-
tórica do Governo em favor da
Geap, que precisa se transfor-
mar em reivindicação dos ser-
vidores. Portanto, a participação
do governo no financiamento do
sistema deve levar em conta esta
realidade.

Estratégias de ação sindical

a) Junto ao governo, cobrar a
uniformização dos aportes fi-
nanceiros entre os Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário
e a intervenção para que as pa-
trocinadoras realizem o paga-
mento da dívida histórica para
com a Geap.

b) Junto à Geap:
- propor mudança estatutária;

fiscalização pelo Conselho Re-
gional dos conveniados no aten-
dimento dos beneficiários, tam-
bém os gerentes da unidade es-
tadual e da unidade nacional;

- propor não pagar a co-par-
ticipação;

- exigir a expansão da rede de
credenciados e atendimento
hospitalar e ambulatorial de
qualidade, em todo o estado;

- lutar pelo pagamento do
pecúlio integral, sem deságio,
quando da aposentadoria, exce-
to a proporcional;

- lutar pela volta do Progra-
ma Vida Melhor;

- exigir que a Geap mantenha
as informações atualizadas so-
bre sua rede de serviço no site e
no call center.

c) No âmbito nas instâncias
sindicais – Sindsprev e CNTSS:

-investir na qualificação dos
representantes na Geap;

- atuar junto à Geap com vista
à ampliação da rede de serviço;

-propor e negociar junto às
autoridades institucionais res-
ponsáveis a mudança do geren-
te estadual.

Aposentadoria do

servidor público

Estratégias de ação sindical
a) lutar pela paridade entre

ativos e aposentados, marcando
nessa luta a dimensão política e
jurídica; lutar pela recuperação
das perdas salariais dos aposen-
tados; lutar por reajustes iguais
entre aposentados e ativos;

b) lutar para que as gratifica-
ções de desempenho paguem

valores iguais
entre ativos e
aposentados;

c) lutar pe-
la unificação
dos critérios de
classificação e
pagamento dos
adicionais de
insalubridade e

periculosidade, adotando os mes-
mos critérios do setor privado;

d) agilizar as revisões de apo-
sentadorias, com a inserção do
tempo integral decorrente do
mandado de injunção 880;

e) lutar pela isenção total de
pagamentos de contribuição so-
cial e imposto de renda pelos
aposentados, apoiando propos-
tas legislativas nesta direção,
entre outras iniciativas;

f) participar das lutas organi-
zadas da sociedade pela agiliza-
ção da Justiça, visando a defesa
dos direitos dos trabalhadores,
especialmente os servidores do
MPS, INSS, MS, Anvisa e RFB;

g) realizar atos públicos e
mobilizações em defesa dos di-
reitos dos aposentados, com o
apoio dos ativos;

h) promover atividades de
informação e integração dos apo-
sentados no contexto dos seus
direitos;

i) realizar seminários a res-
peito das legislações sobre apo-
sentadoria;

j) fortalecer o trabalho da
programação sócio-cultural jun-
to aos aposentados, capacitando
inclusive na formação sindical;

k) elaborar e desenvolver um
programa de trabalho com pré-
aposentáveis direcionado a in-
formar, analisar e esclarecer so-
bre as opções existentes de apo-
sentadoria;

l) implantar um programa
destinado à orientação aos pré-
aposentáveis sobre novas perspec-
tivas de vida pós-aposentadoria.

Unidos para

Renovar

a Nossa Luta
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Quadrilha junina, foguei-
ra, matutos, comidas típicas,
barraquinhas de jogos, e mui-
to forró fizeram o São João do
Sindsprev dos mais animados
e contagiantes. A festa, reali-
zada no dia 11 de junho, no
Centro de Lazer (CFL) do Sin-
dicato, faz parte do calendá-
rio oficial da entidade. A fes-
tividade ofereceu aos filiados
e seus convidados momentos
de lazer e descontração.  Os
shows musicais ficaram por
conta das bandas Bicho do
Mato, Carol e Forrozão Capim
e de Santanna o Cantador, que
interpretou os tradicionais e
novos sucessos da música
popular nordestina.

A receita foi divertir-se à
vontade. A festa foi prepara-
da especialmente pelo Sindi-
cato e teve como tema Agitan-
do as bandeiras de lutas pe-
las Carreiras. O arrasta-pé
rolou até o amanhecer do sá-
bado, com nosso autêntico
forró. Além da integração da
categoria, a confraternização
junina é uma demonstração
de que o Sindsprev não é só
militância e luta, mas tam-
bém alegria e lazer.

Festa contagiante no São João do Sindsprev

D urante o mês de ju-
nho, o Sindsprev-PE
circulou abaixo-assina-

do nas unidades de trabalho do
INSS reivindicando a jornada de
trabalho alternativa de sete ho-
ras corridas. A finalidade é re-
colher o maior número de assi-
naturas, visando sensibilizar o
ministro da Previdência Social,
Carlos Eduardo Gabas, a im-
plantar as sete horas diárias.

Esta mudança atenderá ao
interesse do público, pois é ga-
rantida a presença de servido-
res nos dois turnos de trabalho,
contemplando, parcialmente, a
expectativa dos trabalhadores.

Atualmente a jornada de tra-
balho dos servidores do INSS é
de nove horas. O atendimento à
expressiva demanda de usuári-
os que recorrem aos serviços e
benefícios da Previdência tem
acarretado em dificuldades aos
servidores que não conseguem
usufruir nem o intervalo do al-
moço.

Isso vem provocando estres-
se sem precedentes; licenças
médicas; síndrome de pânico,

Abaixo-assinado reivindica jornada de 7h corridas
animosidade e relações interpes-
soais insatisfatórias, agravadas
pela pressão do ponto eletrôni-
co e cobrança por indicadores
de desempenho que primam
pela quantidade em detrimento
da qualidade dos serviços ofer-
tados.

As assinaturas reunidas estão
sendo enviadas à CNTSS/CUT.
Os trabalhadores que já assina-
ram o abaixo-assinado em circu-
lação devem procurar o Sindica-
to para fazer a entrega do docu-
mento.  A Confederação é quem
vai proceder a entrega das listas
ao ministro Carlos Eduardo Ga-
bas e ao secretário executivo do
Ministério da Previdência Soci-
al, João Ernesto Aragonês.

A CNTSS/CUT defende a jor-
nada de seis horas para os ser-
vidores, principalmente para
aqueles que trabalham nas
Agências da Previdência Social
(APS’s), mas em virtude da po-
sição inflexível do INSS, a Con-
federação passou a defender a
jornada alternativa de sete ho-
ras corridas.

O ministro da Previdência

Social em audiência realizada
em maio, não assumiu o com-
promisso de atender a essas
reivindicações, alegando que
o Ministério do Planejamen-
to já havia recusado a inicia-
tiva, feita por servidores de
outros órgãos federais. Os di-
rigentes insistiram que os ser-
vidores do INSS trabalham

Ministro

Gabas

recebe a

primeira

remessa de

assinaturas

pelas sete

horas

corridas

em condições específicas e
diferentes.

Diante da alegação da
CNTSS, o ministro ficou de es-
tudar juridicamente a propos-
ta. Na oportunidade, foi entre-
gue um abaixo-assinado com
milhares de assinaturas de ser-
vidores do INSS reivindicando
a jornada de sete horas corri-

das. Apesar disso, a Confede-
ração continuará firme na luta
pela jornada de seis horas.

Assine o abaixo-assinado em
defesa de uma jornada alterna-
tiva de sete horas corridas
 http:/ www.sindsprev.org.br/
sga/arquivos/outros_arquivos/

abaixo_cntss_sind_02.pdf
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CORREÇÃO DO PCCS
– Período de 88/90

Processo 1562/89 (ex-celetistas do
ex-Inamps), 5ª Vara do Trabalho – Fo-
ram expedidos os precatórios e as Re-
quisições de Pequeno Valor, recebendo
os números 111/2010 e 112/2010, res-
pectivamente.  A Fazenda Nacional foi
intimada para informar quais servido-
res possuem dívida com a Fazenda Pú-
blica, porém apresentou as informações
fora do prazo, tendo a juíza presidente
do Tribunal Regional do Trabalho inde-
ferido o pedido de compensação em vir-
tude de a manifestação ser intempesti-
va, ou seja, fora do prazo.  A previsão é
que os servidores com valores até 60
salários mínimos recebam ainda este
ano e aqueles com valores superiores
a esse teto, em 2011.

 Processo 1561/89 (ex-celetistas do
ex-INPS) 6ª Vara do Trabalho –
O Sindicato requereu a habilitação dos
herdeiros remanescentes, que apresen-
taram a documentação completa no Sin-
dicato. As habilitações foram homolo-
gadas. O Sindicato apresentou rateio dos
valores. Expedido alvará para pagamen-
to dos herdeiros remanescentes, os quais
receberam os depósitos nas contas-cor-
rentes por eles indicadas.

Processo 1583/89 (ex-celetistas do
ex-Iapas), 4ª Vara do Trabalho - O Sin-
dicato requereu a habilitação dos her-
deiros dos servidores falecidos, tendo o
juiz homologado os pedidos de habilita-
ção. O Sindicato elaborou o rateio dos
valores. O juiz determinou a intimação
do INSS para se pronunciar sobre os va-
lores apresentados pelo Sindicato. O
INSS não concordou com o rateio apre-
sentado pelo Sindicato, sendo o proces-
so remetido à Contadoria da Vara para
elaborar novos cálculos. A Contadoria
elaborou novo rateio e foi determinada
a expedição de alvará. Estamos aguar-
dando.

 Processo 490/91, 9ª Vara do Tra-
balho (Diferença da GAE), INSS – Os
valores já foram depositados nas con-
tas-correntes dos servidores. O INSS foi
intimado para apresentar as fichas fi-
nanceiras dos servidores remanescen-
tes e juntou parcialmente os documen-
tos. O Sindicato requereu novamente a
intimação do INSS para juntar as fichas
completas. Aguardando cumprimento.

Processo 90000872-7, 5ª Vara Fe-
deral (estatutários ativos em 1990 do
ex-Iapas) - O INSS apresentou impug-
nação aos precatórios, tendo o juiz nega-
do a referida impugnação e aplicado
multa por litigância de má-fé. O INSS
apresentou agravo de instrumento con-
tra a decisão do juiz, que negou a im-
pugnação, tendo a desembargadora con-

Acompanhe o andamento das suas ações

J U R Í D I C O   J U R Í D I C O   J U R Í D I C O

vocada, Amanda Lucena, concedido li-
minar para suspender o pagamento dos
precatórios até o julgamento do mérito
do agravo de instrumento. O Sindicato
apresentou as contra-razões e requereu
ao desembargador relator Paulo Gade-
lha o não conhecimento do Agravo de
Instrumento do INSS, uma vez que o
mesmo não juntou os elementos neces-
sários ao exame da controvérsia. O rela-
tor concedeu o prazo de cinco dias para
que o INSS junte as planilhas de cál-
culos que não foram juntadas no mo-
mento da interposição do Agravo de Ins-
trumento. O Sindicato interpôs Agravo
Regimental, ao qual foi negado provi-
mento. O Sindicato interpôs recurso es-
pecial contra a decisão. O Recurso Es-
pecial n.º 1161204 do Sindicato foi ad-
mitido e distribuído ao ministro Félix
Fischer, Quinta Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça.  Ao Recurso Especial
interposto pelo Sindsprev foi negado
seguimento, tendo o Sindicato interpos-
to Agravo Regimental, ao qual foi nega-
do provimento. O relator determinou a
remessa dos autos à Contadoria para es-
clarecer as dúvidas suscitadas nos cál-
culos pelo INSS. A Contadoria do Tribu-
nal apresentou informação dizendo em
suma que os valores devem ser limita-
dos à edição da Lei 8.460/92, uma vez
que a referida lei determinou em defi-
nitivo a incorporação do PCCS aos ven-
cimentos dos substituídos. O Sindicato
se pronunciou contrário às informações
da Contadoria. Em 06/07/2010, os autos
foram remetidos para o INSS se mani-
festar sobre as informações da Contado-
ria no prazo de 15 dias. Após, será mar-
cada a data do julgamento do mérito do
agravo de instrumento.

Processo 910001398-6 (estatutári-
os ex-Inamps), 3ª Vara Federal – Foi
aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários, instituído pela Lei 11.355/
2006, antiga Medida Provisória 301/04.
Na folha de novembro de 2007 foram
pagos integralmente os valores referen-
tes à implantação do PCCS do período
de maio de 2002 a dezembro de 2003.
A juíza marcou audiência com o Sindi-
cato e a AGU para definição dos parâ-
metros de cálculos. Na audiência reali-
zada, a juíza concedeu o prazo de 30
dias para a União Federal apresentar os
parâmetros, sendo que a mesma reque-
reu prorrogação por mais 30 dias. Em
28/11/2008, a AGU apresentou os parâ-
metros de cálculos. O Sindicato foi inti-
mado e contestou a metodologia aplica-
da pela União Federal. A juíza definiu
os parâmetros de cálculo, tendo a AGU
apresentado Agravo de Instrumento con-
tra a decisão, ao qual foi dado parcial
provimento para limitar os cálculos a
agosto de 1992. O Sindicato interpôs
Recurso Especial contra essa decisão. A
União Federal também interpôs Recur-
so Especial e Extraordinário. Aguardan-

do decisão de admissibilidade de am-
bos os recursos. Estamos apresentando
a execução desmembrada em grupos de
10 autores, referente ao período de ja-
neiro de 1988 a agosto de 1992, confor-
me decisão proferida no Agravo de Ins-
trumento. Em relação ao período de se-
tembro de 1992 a maio de 2002, o Sin-
dicato interpôs Recurso Especial, o qual
será julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Os servidores em cujos cálculos
houve a concordância da União, os pre-
catórios foram expedidos. A Fazenda
Nacional foi intimada para informar
quais servidores possuem dívida com a
Fazenda Pública. No caso de existir dé-
bito, será abatido do crédito, de acordo
com o §2, da Emenda Constitucional 62/
2009.

| Esclarecemos que os
servidores devem

acompanhar o andamento
através dos processos de

execução desmembrados,
disponíveis no

site Jurídico Web do Sindicato.
www.sindsprev.org.br |

CORREÇÕES DO PCCS
– Período 91/96

Processo 0004380-70.2010.4.05.
8300, 6ª Vara Federal (ex-celetistas do
ex-Inamps) A União Federal foi citada
para apresentar contestação. Aguardan-
do cumprimento.

CORREÇÕES DO PCCS
– Período 91/92

Processo 2005.83.00.014976-5, 2ª
Vara Federal (ex-celetistas do ex-INPS)
– Julgado improcedente. O Sindicato
apresentou recurso de apelação, o qual
foi distribuído para o relator Wladimir
Souza Carvalho (AC439031-PE), tendo
o Tribunal negado provimento à apela-
ção do Sindicato. Aguardando publica-
ção.

Processo 2005.83.00.016349-0, 2ª
Vara Federal (ex-celetistas do ex-Iapas)
- Julgado improcedente. O Sindicato apre-
sentou recurso de apelação, o qual foi
distribuído para o relator Wladimir Sou-
za Carvalho (AC449068-PE),  tendo o
Tribunal negado provimento à apelação
do Sindicato. Aguardando publicação.

URP’s- UNIDADES
DE REFERÊNCIA DE PREÇOS

Processo 491/91 (ex-celetistas
INSS), 8ª Vara do Trabalho – Expedido
alvará para pagamento a todos os her-
deiros habilitados. O Banco do Brasil já
efetivou os depósitos nas contas-corren-
tes dos mesmos. Os valores dos servido-
res remanescentes foram homologados,

sendo o INSS citado para se pronunciar.
Após a devolução dos autos, serão expe-
didas as Requisições de Pequeno Valor
(RPV’s) para pagamento.

Processo 492/91, ex-celetistas ex-
Inamps, 12ª Vara do Trabalho – O Tri-
bunal do Trabalho solicitou à Vara que
encaminhe nova relação com os valores
atualizados com os CPFs de todos os ser-
vidores. Aguardando expedição das Re-
quisições de Pagamento.

Processo 91.000888-5, estatutários
ativos ex-Iapas, 6ª Vara Federal.

A maioria dos servidores já recebeu
seus créditos. Em relação aos servidores
remanescentes, o INSS foi intimado para
apresentar os contracheques daqueles
que ainda não têm valor. Aguardando
juntada dos documentos solicitados.

Processo 91.000887-7, estatutários
ativos ex-Iapas, 9ª Vara Federal –
Aguardando pagamento das RPV’s ex-
pedidas para os herdeiros.

Processo 910000891-5, estatutári-
os aposentados ex-Inamps, 9ª Vara Fe-
deral – O processo foi julgado proceden-
te, condenando a União Federal a pagar
a correção das URP’s no percentual de
7/30 avos nos meses de abril e maio de
1988, com juros e correção. O Sindicato
apresentou a execução dos valores. A
União Federal concordou com os valo-
res apresentados pelo Sindicato. O Sin-
dicato está enviando carta aos servido-
res para recebimento das RPV’s de acor-
do com a liberação feita pelo Tribunal
Regional Federal. Os interessados devem
aguardar a correspondência do Sindi-
cato.

 ANUÊNIO (adicional de tempo
de serviço a cada ano trabalhado)

Processo 930002677-1, 2ª Vara Fe-
deral, AR 1091, servidores ex-celetis-
tas do Ministério da Saúde – Essa ação
tinha sido negada e o Sindicato apre-
sentou ação rescisória – AR 1091, no
Superior Tribunal de Justiça, tendo sido
julgada procedente para reconhecer o
direito dos servidores a receberem o
adicional de tempo de serviço, desde a
data da implantação do Regime Jurídi-
co Único, ou seja, de 12 de dezembro de
1990 até 1999. Processo transitado em
julgado. O juiz determinou o desmem-
bramento do processo em grupos de 30
autores. O Sindicato está apresentando
o desmembramento da ação. Esclarece-
mos que a maioria dos servidores já re-
cebeu os valores através de acordo.

Processo 990010299-1, 6ª Vara Fe-
deral, servidores ex-celetistas do INSS
– Ação julgada procedente. O Sindicato
apresentou à Justiça os cálculos dos ser-
vidores que não fizeram acordo. O INSS

foi citado para falar sobre os cálculos
desse primeiro grupo, tendo apresenta-
do embargos à execução. Em relação aos
demais servidores que não realizaram
acordo e que apresentaram as fichas fi-
nanceiras, os cálculos já foram elabora-
dos e o Sindicato encaminhou à Justiça,
sendo o INSS citado, o qual apresentou
embargos à execução. A Contadoria se
pronunciou sobre os cálculos. Aguar-
dando julgamento dos embargos.

FGTS – PLANOS COLLOR E VERÃO

Processo 950003484-0 (Plano Ve-
rão), 3ª Vara Federal – O Sindicato apre-
sentou os cálculos da diferença do Pla-
no Verão e a CEF apresentou impugna-
ção aos valores. A juíza acatou a tese da
CEF e decidiu que não é devida nenhu-
ma diferença. O Sindicato apresentou
agravo de instrumento, o qual foi julga-
do favorável aos servidores no sentido
de pagar a diferença do Plano Verão. O
Sindicato está apresentando os cálculos
de todos os servidores que não realiza-
ram acordo e que têm diferença a rece-
ber. O Sindicato informará aos interes-
sados a data da liberação dos valores.

Processo 2001.83.00.0016548-7
(Plano Collor I), 7ª Vara Federal -
Aguardando elaboração dos cálculos dos
servidores remanescentes.

3,17% (três vírgula dezessete)

Processo 97005835-2 – INSS – 5ª

Vara Federal – Aguardando julgamento
dos recursos interpostos pelo INSS.

| Esclarecemos que os
servidores devem

acompanhar o andamento
através dos processos de

execução desmembrados,
disponíveis no

site Jurídico Web do Sindicato.
www.sindsprev.org.br |

Processo 97005836-0, Ministério
da Saúde, 1ª Vara Federal – Julgado
procedente. O juiz determinou que os
servidores devem apresentar procura-
ção para o Sindicato requerer a execu-
ção do processo. O Sindicato já enca-
minhou cartas para todos os servidores
constantes nesta ação, com o objetivo
de elaborar os cálculos. Esclarecemos
que, de acordo com a sentença, os cál-
culos dos 3,17% incidirão sobre a par-
cela judicial do PCCS; os 28,86% re-
conhecidos administrativamente e os
anuênios, com juros e correção mo-
netária. Porém, o Governo pagou ad-
ministrativamente os valores a menor,
sem fazer incidir o percentual de
3,17% sobre essas parcelas. Informa-
mos ainda que, mesmo os servidores
que receberam administrativamente,

Aposentados do MS são convocados para recadastramento

Os servidores aposenta-
dos nascidos de fevereiro a
junho devem procurar o Nú-
cleo Estadual do Ministério
da Saúde (Nems/PE) para re-
alizarem os procedimentos
do Recadastramento Anual
dos Aposentados. Os servi-
dores que não fizerem a atu-
alização cadastral terão o pa-
gamento do benefício sus-
penso até a sua regularização.

A chefe da Divisão de Gestão
de Pessoas do Nems/PE, Maria
do Carmo Alves, lembra que
para fazer a atualização cadastral
é necessária a apresentação dos
seguintes documentos originais:
Cédula de Identidade; CPF, Tí-
tulo de Eleitor, comprovante de
residência e o último contrache-
que, lembrando que a atualiza-
ção deverá ser efetuada no mês
de nascimento do servidor.

A atualização de dados pode-
rá ser feita por meio de repre-
sentante legal, procurador e cu-
rador, mediante a apresentação
de procuração, desde que obser-
vadas as seguintes condições:
comparecer devidamente muni-
do de procuração particular ou
pública específica e atualizada
com data de emissão de, no má-
ximo, 60 dias da data prevista
para a sua apresentação, com fir-

ma reconhecida e apresentar
documento, carimbado e assina-
do por médico credenciado no
Conselho Regional de Medicina,
que ateste a impossibilidade da
presença física do beneficiário.

É importante lembrar que to-
dos os aposentados do MS de-
vem realizar o recadastramento
no mês do seu aniversário. O
não comparecimento à Unidade
do MS implicará suspensão do

pagamento a partir da folha
do mês subseqüente à do ani-
versário do servidor aposen-
tado.

Para mais informações:
Nems-PE
Praça João Gonçalves de Souza,
s/n- Iputinga, Edf. Sudene.
Fone (81) 3303-4679
Fax: (81) 3303-4678
mariac.alves@saude.gov.br
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 Atendimento do advogado aos nossos filiados
Informamos que o atendimento do advogado do Sindsprev-PE, Fabiano

Parente, é realizado na sede do Sindicato, nas segundas, quartas e sextas-
feiras, das 9h às 11h30. O atendimento deve ser  agendado através do
telefone (81) 2127-8333.

têm valores a receber. Por esse moti-
vo, o Sindicato orienta a assinatura
da procuração, objetivando executar
o valor total a que o servidor tem di-
reito. Para os servidores que assinaram
a procuração, o Sindicato já apresen-
tou os cálculos e a União Federal con-
cordou com a maioria dos valores. A
Secretaria da Vara está expedindo as
requisições de pequeno valor dos ser-
vidores remanescentes. O Sindicato en-
viará cartas para os servidores, divul-
gando as datas de pagamento.

 28,86% - (vinte e oito por cento)

Processo 970011474-0 - Ministério
da Saúde, 12ª Vara Federal – Para os
servidores com valores superiores a 60
salários mínimos, os precatórios já fo-
ram pagos, no mês de fevereiro de 2008.
Em relação aos servidores de nível su-
perior que têm valor a executar, o Sin-
dicato já apresentou os cálculos. Aguar-
dando expedição de RPV’s ou precató-
rio para os servidores remanescentes.

Processo 970005190-0, 1ª Vara Fe-
deral, 28,86%, INSS – Foi julgado pro-
cedente para todos os servidores desta
ação e o INSS apresentou recurso de
apelação, ao qual foi negado provimen-
to. O INSS apresentou recurso especial
e o Sindicato as contra-razões. Aguar-
dando decisão de admissibilidade do
Recurso Especial.

CONTAGEM DE TEMPO
PARA APOSENTADORIA
(INSALUBRIDADE) -  ATIVOS

Processo 2003.83.00007055-6, MS,
ativos, Ação Coletiva, 6ª Vara Federal
-

A consultoria jurídica do Ministério
da Saúde emitiu parecer orientando o
órgão local para que cumpra a decisão,
averbando o tempo insalubre. Deverá
conceder aposentadorias aos servidores
que, com o tempo insalubre averbado,
completam o tempo para aposentado-
ria, seja integral ou proporcional.  Os
servidores constantes nesse processo e
que já tenham tempo da aposentadoria,
seja integral ou proporcional, deverão,
no momento do pedido de aposentado-
ria, requerer ao órgão que seja compu-
tado o seu tempo insalubre. Informamos
que nesta ação foi reconhecido o direito
a contagem de tempo insalubre para to-
das as categorias profissionais.

Processo 2003.83.00.010692-7,
INSS, ativos, Ação Coletiva, 1ª Vara
Federal -

Sentença procedente, condenando o
INSS a averbar o tempo insalubre para
todos os servidores constantes neste pro-
cesso. O INSS foi intimado da sentença
e se encontra com os autos. Aguardando
remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal, para confirmar sentença. O
INSS apresentou apelação e o Sindicato
as contra-razões, sendo negado provi-
mento à apelação. Aguardando trânsito
em julgado.

 Processo 2001.83.00.018230-1,
MS, 6ª Vara Federal

O Ministério da Saúde foi intimado
para averbar o tempo insalubre dos ser-
vidores das categorias profissionais de
médico, dentista, auxiliar de enferma-
gem, enfermeiro, técnico de radiologia,
agente de vigilância, artífice em mecâ-
nica e técnico de laboratório. O Sindi-
cato requereu a intimação da União Fe-
deral para comprovar a referida aver-
bação. O Ministério da Saúde já aver-
bou o tempo de todos os servidores e
publicou novas portarias de aposenta-
dorias para os servidores, que eram apo-
sentados na época do ajuizamento da
ação. Para os servidores ativos, no mo-
mento da aposentadoria será computa-
do o tempo insalubre.

CONTAGEM DE TEMPO PARA
APOSENTADORIA
(INSALUBRIDADE)
– APOSENTADOS
– MINISTÉRIO DA SAÚDE

Processo 2004.83.00.016361-7, 9ª

Vara Federal, MS - A União Federal foi
intimada para averbar o tempo insalu-
bre e apresentar as fichas financeiras
dos servidores, com o objetivo de elabo-
rar os cálculos dos atrasados. A União

Federal foi intimada e juntou parcial-
mente as fichas financeiras dos servido-
res. O juiz determinou a intimação do
Ministério da Saúde para apresentar os
documentos necessários à elaboração dos
cálculos no prazo de 30 dias. O Sindica-
to apresentou execução do julgado, sen-
do a União Federal citada, a qual apre-
sentou embargos à execução, os quais
foram julgados procedentes. Foram ex-
pedidas as Requisições de Pequeno Va-
lor (RPV’s). O Sindicato informou aos
servidores que os valores estão disponí-
veis para saque.

Processo 2005.83.00.004388-4, 3ª

Vara Federal, MS – Sentença proceden-
te, condenando a União Federal a inte-
gralizar as aposentadorias dos autores e
pagar as diferenças de remuneração dos
últimos cinco anos, sendo confirmada
pelo Tribunal Regional Federal (TRF).
A União Federal foi intimada para cum-
prir a obrigação de averbar o tempo in-
salubre dos servidores e juntar as fichas
financeiras dos últimos cinco anos. O
Ministério da Saúde já averbou o tempo
insalubre. O Sindicato requereu a pu-
blicação de novas portarias de aposen-
tadorias, incluindo o tempo insalubre.
O Ministério da Saúde cumpriu a aver-
bação e o Sindicato requereu a compro-
vação dos recálculos de aposentadorias.
O Ministério da Saúde apresentou os do-
cumentos e o Sindicato concordou com
a averbação da insalubridade.

Processo 2005.83.00.005257-5, 10ª

Vara Federal, MS – Sentença proceden-
te, condenando a União Federal a inte-
gralizar as aposentadorias e pagar os atra-
sados dos últimos cinco anos. A União
Federal apresentou recurso de apelação,
que foi distribuído para o desembarga-
dor federal Marcelo Navarro, Quarta
Turma, AC 398450- PE, o qual negou
provimento à apelação da União Fede-
ral. A União Federal apresentou embar-
gos de declaração, os quais foram julga-
dos procedentes para serem aplicados
os juros de mora de 0,5% a partir de
setembro de 2001. Processo remetido à
Vara de origem para cumprimento da
sentença. O Ministério da Saúde foi in-
timado e cumpriu a sentença. O Sindi-
cato requereu as fichas financeiras para
elaborar os cálculos de liquidação. O
Sindicato apresentou execução do jul-
gado, sendo a União Federal citada para
falar sobre os cálculos. Aguardando
manifestação.

Processo 2005.83.00.007863-1, 12ª

Vara Federal, MS – Sentença proceden-
te, condenando a União Federal a proce-
der à revisão nas aposentadorias, aver-
bando o tempo insalubre e pagando as
diferenças de remuneração dos últimos
cinco anos. A União Federal apresentou
recurso de apelação, o qual foi negado.
A União Federal foi intimada para cum-
prir a sentença, ou seja, averbar o tempo
insalubre. O Ministério da Saúde cum-
priu a sentença e o Sindicato concordou
com a contagem do tempo insalubre,
tendo requerido as fichas financeiras dos
servidores para elaboração dos cálculos
de liquidação. O Ministério da Saúde
apresentou as fichas financeiras para ela-
boração dos cálculos. O Sindicato reque-
reu complementação das fichas finan-
ceiras. O Sindicato apresentou os cálcu-
los de liquidação. Aguardando pronun-
ciamento da União Federal.

 Processo 2005.83.00.008359-6, 6ª

Vara Federal, MS – Sentença proceden-
te, condenando a União Federal a recal-
cular as aposentadorias e pagar as dife-
renças de remuneração dos últimos cin-
co anos. A União Federal comprovou a
averbação do tempo insalubre e recal-
culou as aposentadorias dos servidores.
Atendendo ao requerimento do Sindi-
cato, a União Federal foi intimada para
apresentar as fichas financeiras dos au-
tores dos últimos cinco anos para cálcu-
lo dos atrasados. A União Federal apre-
sentou os documentos solicitados pelo
Sindicato para providenciarmos os cál-
culos dos atrasados. A Contadoria apre-
sentou os cálculos de liquidação, tendo
o juiz determinado a intimação da União
e do Sindicato para se pronunciar sobre
os cálculos de liquidação. O Sindicato
concordou com os valores apurados pela
Contadoria. Foram expedidas as requi-
sições de pagamento. As requisições de
pequeno valor foram pagas.

Processo 2004.83.00.016362-9, 2ª

Vara Federal, MS – Pedido julgado pro-
cedente, condenando a União Federal a
converter o tempo de serviço prestado
com o multiplicador de 1.40, para os
homens e 1.20 para as mulheres, efetu-
ando a averbação e conseqüentemente,
revisando suas aposentadorias, levando
em conta o tempo de serviço converti-
do. A União apresentou apelação e foi
negada, sendo o processo remetido para
a Vara com a finalidade de cumprir a
sentença. O Ministério da Saúde foi in-
timado e cumpriu a sentença. O Sindi-
cato apresentou os cálculos, tendo sido
determinada a citação da União Fede-
ral, a qual interpôs embargos à execu-
ção, os quais foram julgados proceden-
tes. Aguardando trânsito em julgado para
expedição das cartas de pagamento.

Processo 2005.83.00.004384-7, 5ª

Vara Federal, MS – Julgado improceden-
te. O Sindicato apresentou recurso de
apelação. O processo será remetido ao
Tribunal para julgamento. O processo
foi distribuído para a desembargadora
Margarida Cantarelli, Quarta Turma -
AC425889-PE, a qual deu provimento à
apelação do Sindicato e julgou proce-
dente a ação. O INSS foi intimado e cum-
priu a obrigação de fazer. O Sindicato
requereu a intimação do Ministério da
Saúde para averbar nos assentos funcio-
nais dos servidores o tempo insalubre.
O Ministério da Saúde comprovou o
cumprimento da averbação, tendo o Sin-
dicato requerido as fichas financeiras
para elaborar os cálculos dos atrasados.
O Sindicato apresentou os cálculos. A
União Federal foi citada e não apresen-
tou embargos. Aguardando expedição de
RPV e precatório.

Processo 2005.83.000013751-9,1ª

Vara Federal, MS – Julgado procedente
o pedido, determinando que a União
Federal proceda à contagem do tempo
de serviço dos autores, com a correspon-
dente conversão do tempo exercido em
condições especiais, aplicando-se o fa-
tor de 1.4, para homens, e 1.2, para
mulheres, com ulterior averbação do
tempo apurado em suas fichas funcio-
nais. A União Federal apresentou recur-
so de apelação, sendo negado provimen-
to. A União Federal apresentou recurso
especial, o qual foi remetido ao Superi-
or Tribunal de Justiça, tendo sido nega-
do provimento ao Recurso Especial. O
processo foi remetido à Vara de origem
para a averbação do tempo insalubre. O
Sindicato requereu a intimação do Mi-
nistério da Saúde para cumprir a sen-
tença. O Ministério da Saúde cumpriu a
sentença. Em relação aos exercícios an-
teriores, foi formalizado processo para
pagamento. Aguardando liberação de
verba.

Processo 2005.83.00.013863-9, 3ª

Vara Federal, MS – Sentença proceden-
te, condenando a União Federal a aver-
bar o tempo insalubre e corrigir as apo-
sentadorias, bem como pagar as diferen-
ças de remuneração dos últimos cinco
anos. O Sindicato apresentou embargo
de declaração, sendo julgado proceden-
te. O processo foi remetido ao Tribunal
Regional Federal para confirmar senten-
ça. Processo distribuído ao relator Láza-
ro Guimarães, AC 444388-PE. A Turma
por unanimidade deu parcial provimen-
to  à apelação do Sindicato e da União
Federal. Publicado o acórdão. Aguardan-
do trânsito em julgado do processo. A
União interpôs Recurso Especial. Aguar-
dando decisão de admissibilidade do
Recurso Especial.

ISONOMIA NO PAGAMENTO
DA GDASST/GDPST
ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS

| Servidores do Ministério
   da Saúde (Aposentados )

Processo 2005.83.00.005845-0, 12ª

Vara Federal, MS – Pedido julgado im-
procedente. O Sindicato apresentou re-
curso de apelação, o qual foi julgado pro-
cedente, condenando a União Federal
apenas para incorporar nos salários dos
servidores aposentados os mesmos va-
lores pagos aos servidores ativos, ou seja,
o valor de 60 pontos. O Sindicato apre-
sentou embargos de declaração, sendo
reconhecido o direito dos servidores aos
atrasados. A União Federal apresentou

Comunicado 01
De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os servidores

que tenham trabalhado em condições insalubres durante 25 anos têm direi-
to a requerer a integralidade da aposentadoria..

Dessa forma, o Sindicato convoca os servidores aposentados proporcional-
mente entre julho de 2005 e julho de 2010 e que conste o adicional de
insalubridade no contracheque,  para ajuizarem ação requerendo revisão da
aposentadoria, com o objetivo de requerer a integralidade. Serão necessárias
as cópias simples dos seguintes documentos:

1) Identidade;
2)  CPF;
3) contracheques onde conste insalubridade da data da admissão até a data

da aposentadoria;
4) portaria de aposentadoria;
5) assinar procuração na Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Em relação aos servidores ativos, informamos que será necessário ingressar

com ações individuais, uma vez que o Governo Publicou a Instrução Norma-
tiva n.º 06, retirando o direito à paridade para os servidores que se aposenta-
rem com 25 anos de serviço.

Dessa forma, os servidores que tiverem interesse em requerer a conversão
do tempo especial em comum deverão providenciar a documentação acima,
exceto portaria de aposentadoria, com o objetivo de ajuizar ação requerendo
a averbação do tempo insalubre, bem como todos os efeitos legais dela decor-
rentes, inclusive a paridade.

Comunicado 02
Os servidores aposentados que não utilizaram a licença-prêmio para con-

cessão do abono de permanência ou que não gozaram o período adquirido,
poderão ingressar na Justiça requerendo a conversão do período de licença-
prêmio em pecúnia, uma vez que já existem vários precedentes jurispruden-
ciais nesse sentido.

Esclarecemos que só podemos ajuizar a ação após a aposentadoria do
servidor, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

Para ajuizamento da ação serão necessários os seguintes documentos:
1) Cópia do CPF, identidade e comprovante de residência;
2) Declaração do órgão informando que o servidor é aposentado que

não utilizou a licença-prêmio e informando o período a ser convertido em
pecunia;

3) Assinar procuração na Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindicato.

recurso especial e extraordinário. O Sin-
dicato apresentou as contra-razões e o
processo foi ao Superior Tribunal de Jus-
tiça, sendo negado o recurso especial. O
processo foi baixado para a Vara de ori-
gem, em virtude de o Supremo Tribu-
nal Federal ter julgado procedente a ma-
téria em processo correlato. Aguardan-
do publicação da decisão para o Sindi-
cato requerer a incorporação da GDPST
nos salários dos aposentados nos mes-
mos valores que vêm sendo pagos aos
ativos. O Ministério da Saúde foi inti-
mado para em 30 dias cumprir a obri-
gação de  incorporar nos salários dos apo-
sentados a gratificação no valor que vem
sendo pago aos ativos. A União alegou
que a gratificação GDASST foi extinta
em março de 2006 e que a mesma não
poderia ser incorporada. A juíza acatou
a tese da União e determinou que o Sin-
dicato executasse os valores referentes
ao período de janeiro de 2002 a março
de 2006. O Sindicato já apresentou a
execução do primeiro grupo com 100
autores, tendo a União Federal apresen-
tado embargos à execução. O Sindicato
apresentou impugnação aos embargos e
requereu a liberação da parte incontro-
versa. Aguardando expedição de RPV –
Requisição de Pequeno Valor, para pa-
gamento em relação ao primeiro gru-
po. Em relação aos demais autores, o
Sindicato está elaborando os cálculos.

INCORPORAÇÃO DA GDPST
– ISONOMIA ENTRE
ATIVOS/APOSENTADOS
– MINISTÉRIO DA SAÚDE.
(Aposentados)

Processo 2009.83.00.008132-5, 1ª
Vara Federal, MS – Sentença proceden-
te, condenando a União Federal a incor-
porar o mesmo valor que vem sendo
pago aos servidores ativos. A União Fe-
deral apresentou recurso de apelação, o
qual foi julgado tendo a Turma, por una-
nimidade, dado parcial provimento à
apelação da União Federal, para reco-
nhecer os direitos dos substituídos tão
somente de perceberem a GDPST no
percentual de 80%, a partir de 01 de
março de 2008 até que sejam publica-
dos os atos definidores dos critérios e
procedimentos específicos de avaliação
de desempenho individual e institucio-
nal, descontados os valores já pagos sob

o mesmo título.

| Servidores Aposentados
   e Pensionistas do INSS

Processo 2006.83.00.014984-8, 10ª

Vara Federal, INSS – Sentença proce-
dente, condenando o INSS a incorporar
nos proventos dos servidores aposenta-
dos e pensionistas os mesmos valores
que vêm sendo pagos aos servidores ati-
vos, até que sobrevenha a implantação
da avaliação de desempenho. O Sindi-
cato apresentou embargos de declara-
ção requerendo que, após a implanta-
ção da avaliação de desempenho, sejam
pagos aos servidores aposentados os
mesmos valores que vêm sendo pagos
aos servidores cedidos e que não serão
avaliados, ou seja, 80 pontos. Os embar-
gos foram negados. O Sindicato apresen-
tou recurso de apelação. O Tribunal
manteve a sentença com relação ao pa-
gamento dos atrasados e negou o direito
à incorporação e o Sindicato apresentou
embargos declaratórios, os quais foram
negados. O Sindicato interpôs recurso
extraordinário em relação à incorpora-
ção e o INSS apresentou Recurso Extra-
ordinário contra os atrasados. O desem-
bargador vice-presidente determinou
que a Turma julgasse o recurso do Sin-
dicato de acordo com o entendimento
do Supremo Tribunal Federal, tendo sido
dado parcial provimento para determi-
nar a incorporação. O INSS apresentou
embargos de declaração contra a deci-
são que determinou a incorporação de
declaração. Aguardando julgamento.

| Pensionistas do
   Ministério da Saúde

Processo 2007.83.00.000017-1, 21ª

Vara Federal – Sentença procedente,
condenando a União Federal a pagar o
valor da GDASST às pensionistas, no
mesmo valor que vem sendo pago aos
servidores ativos. O Tribunal Regional
Federal negou provimento à apelação da
União Federal. A União apresentou em-
bargos declaratórios aos quais foi nega-
do provimento. A União apresentou Re-
curso Especial e Extraordinário. Aguar-
dando decisão de admissibilidade para
posterior julgamento.


